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Japonai kaltina bolševi- 
kus už mušius Nikols- 

ke ir Chabarovske. i 

Oenikino padėjėjas nušautas, 
Denikinas bėga. 

7 

JAPONAI KALTINA BOL- 
ŠEVIKUS U2 musius 
NIKOLSKE IR CHA- 

BAROVSKE. 
t- i 

New York, bal. 7 d. — šian- 
* 

d' ,'ii apturėta čia iš Tokios tcle- 

gama datuota kovo 31 d. sako, 

J^d japonai neištrauks savo ka- 

-joment'S greitu laiku iš rytu 
._įl)iro delei Japonijos savotiškos' 
y-ograiinės padėties ir del pa-i 

•v-oju, kurie gręžia valdiniams 

lanžarijoje ir Korejoje. Tele- 

grama, kur privedama oficialis 

pranešimas paliečiantis atšauki- 
mą japonu pajiegų iš rusų krašto 
Mi truko persiuntime: joje išaiš- 
kinama japonų kareivių okupa- 
vimas Vladivostoko bal. 7 d. 

Mano. kad Japonams Pavojinga. 

Kadangi cekoslovakų kareiviai' 
^ isai apleido Sibirą, sakoma 

pranešime, -- tai, suprantama, j 
Japonijai išpuoly atšaktui savo 1 4 
reivius sulijo paskelbimu išleistu 

kareivių siuntinio laiku. I»et ka- 

dangi Japonijos geografinė pa- 
dėtis skiriasi nuo patėties kitų 
užintcresuotu galybių, o politinė 
padėtis rvtų Sibire t iri didelę 
svarbą padėčiai Manžurijoje, 
grūmodama gyvastims ir nuosa- 

vybei Japonijos valdinių ir lais- 
viems susisiekimams, tai imperi- 
nė valdžia toliai negali ištraukti 
savo kareivių, kol pavojus grū- 
mojantis Manžurijai ir Korėjai 
nebus prašalintas. 

h 
Be susirėmimo atsitikusio iš- 

varant rusu laikinąją valdžią \ la- 

divostoke japonų kareiviai taipgi 
smarkiai susirėmė >u rusu pajie- 
gomis N* i kol sk e už. 40 myliu nuo 

Vladivostoko Į šiaurvakarius ir 

Chabarovske, ties pasibaigimu 
Užhaikalio sibirinio gelžkelio 
šakos šiaurinėj Usuri upės pusėj. 

Oficialiai pranešimai japonų 
ntnabasadai YVashingtone vakar 
sakė, kad susirėmimus pagimdė 
tusu kariuomenės puolimas. 

DENIKINO PADĖJĖJAS 
NUŠAUTAS; DENI KI- 
NAS PATS PABĖGO 

PO TO 

Konstantinopolis, 1»al. 6 d. — 

(Pavėluota). — Buvusis bolševi- 
ku priešų paiiegų vadas pietų 
Rusijoje, gen. Denikinas atvyko 
čia vakar vakare ir šiandien pa- 
bėgo anglu katfaiviu. 

Tuojaus atvykus, jis, su gen. 
Romanovskiu. jo bitvavsiu žiny- 
bos perdėtiniu nuėjo rusų »ml>a- 
sadon ir ten jam bebūvant pa- 
starasis tapo nušautas. Gen. De- 
nikinas, matydamas rusų oficie- 

rių dideli nepasitenkinimą ir ma- 

nydamas. kad jam gaii buti pa- 

► 
vojus tarp jų. nuėjo aut karlaivir 

po anglu ofiderių s;trg\ba. 
Geu. Rnmanovskio užmušika: 

nesu^ekta.s ir yra mažu viltis 
kad ji kada suseks, kadangi pa 
lydovai rusų ambasadoje sako 

jog niekas nematė, kaip tas at 

sitiko. 

Peršovė Širdį. 
(ien. Dcnikin ir Romanovski 

kalbėjo su princai (iergarinu ir 
keliais tiktais rusais palaukia- 
majame amabasados kambaryje; 
po to Romanovski išėjo gauti 
automobilių daiktams atvežti 
nuo garlaivio. Ui kelių minučių 
pasigirdo revolverio šūviai ir 

gen. Romanovski atrasta mirš- 
tantis biliardinėje. 

Jis negalėjo kalbėti, nes turė- 

jo peršautą širdį ir gerklę. Oeni- 

kinienė, kuri tuo laiku taipgi bu- 

vo ambasadoje, tuojaus išėjo su 

savo vyru. 

Romanovski buvo nekenčiamas 

oficierių ir kareivių, bet Deniki- : 

nas atsisakė atleisti ji. 
(ien. \\ rangel, kuris tapo iš- 

rinkta.- j gen. Denikino vietą pie- 1 

tinęs rusų pajiegas vesti Kryme, 
užėmė savo vietą. 

L.UDENDORF1- NAUJAME 
VOKIEČIŲ SUOKALBYJ. 

Berlinas, bal. 7 d. — Šiandien 
buvo paskelbta, kad Muenchenc 

tapo susektas didelis karininku 
I suokalbis. 

Dalimi suokalbio tikslo buvo 
tas. kad gen. I.udendorlt turi 
b 111 i paskirtas Bavarijos diktato- 
riumi. o dr. Heim, vienas bavarų 
separatistų, savotišku civiliu ir 

ekonominiu diktatoriumi. 
'S pečiai is šalies susirinkimo po- 

sėdis bus laikomas s.ubatoj. Po- 

I sedis šaukiama po pasikalbėji- 
mui politinių partijų vadovų ir 

valdžios. 

Vokietija Protestuoja į Franciją. 

Vokiečių atstovui Paryžiuje 
šiandien paliepta inteikti francit- 

zų valdžiai notą protestuojančią 
prieš francit/.ų okupavimą Fran- 
kforto ir kitų miestų ant dešinio 
Reino upės -kranto. Notoje po 
nurodymui j turini franeuzų no- 

tos už bal. 5 d., kur pranešama 
Vokietijoj, kad prisakyta okupuo- 
ti tuos miestus, sakoma, kad 

okupavimas franeuzų notoje pa- 
minėtų miestų atsitiko prieš pa- 
siuntimą notos vokiečių valdžiai. 

Sako, Prancūzai žaidžia su 

Taika. 

Vokiečių valdžia išleido atsi- 

šaukimą j francuzų okupuotų 
miešti) pvventojus. Tame atsi- 
šaukime ji sako: 

"Mažiaus kaip 14,000 kareivių 
buvo surinkta Riiiliro apskrityj, 
arba mažne tiek, kiek sutartis 
su talkininkais leidžia. Francija 
užėmimą turtingų Vokietijos 
miestų atkeršinimui paskaitė su- 

derinamu su taikos stoyiu. Tašau 

1 io taika niekuomet nebuvo la- 
biaus žaidžiama kai]) dabar tran- 

> CttZtĮ. 
"Tik šitas vienas kietširdis 

priešininkas yra kaltas tam, kad 
jus esate šitos shylokinės pa* 
litikos aukomis. Imperinė vai' 
d/ia daris visa. ką lik ji galės, 
kad sutrumpinus jūsų kentėjimo 

i laiką.'' 

ITALAI PIRKS NEDARY- 
TĄ MEDŽIAGĄ IŠ 

SOVIETŲ. 
Atėnai, bal. J d. — Šiandien 

čia buvo paskelbia, kad italu ko- 
mercinė misija pribuvo j Au'nib, 
važiuodama K n sijoti tartis ->u so- 

vietinė vald/ia t i k -1 u pirkinio ne- 

darytos medžiagos išdirbiniams. 
Sakoma, kad misija-yra aipnupin- 
ta keliais milijonai- rubliu. 

KANADOS GYVENTOJŲ 
9.000,000. 

Ottavva, Ont., bal. 7 d, — 

Šiandien paskelbtame valstybės 
sekretoriaus Sit'tono -pranešime 
atstovu Ini'.e sakoiuji, kad Ka- 
nados gyventoju 1920 m. skaito- 
ma 9.000,000, o 1911 m. buvo 
*,000,000. Viso iuplauku 1920 m. 

skaitoma $325,000,000. Viso iu- 
dauku 19jo m. pagalviu pripuo-Į 
a po <» išlaidu pagalviui. 
P75.01 

KANADOJE PLENUOJA ' 
STABDYTI STREIKUS | 

IR LOKAUTUS. i 
Ottavva. bal. 7 d. — Vienu 

svarbiausių dalyku apkal'bėjimui 
suvažiavime provincines valdžios 
r darbininkų atstovu, kuris ne- 

i/il^o bus čia laikomas, bus pa- 
isymas prie pramoniniu &'inėų 
yrinėjimo akto, kuris padarytų 
įeteisėtu šaukimą streiko ar !o- 
cauto kol taikomasis komitetas 
:ar<i« >.*" Pieną suvažiavimui pa- 
skelbė darbo ministcirs S. D. 
Robertson. 

PASKUTINIAI AMERI- 
KIEČIAI IŠ SIBIRO PA- 
SIEKĖ MANILĘ SU 119 

nuotaku. 

Manilė, F. Salos, bal. 7 d. — 

j e u. \\ illiam S. Graves, vedli- 
us Amerikos pajiegas Sibire, su 

iavo žinyba iš 32 oficierių ir 300 
oreivių šiandien atvyko čia iš 
V ladivostoko kariniu laivu Oreat 
STorthern. Tuojau* po to pribu- 
ko laivas South Bend su i,f>oo 
<ureivių ir 1 mj kareiviu sužie- 
duotinių; tai yra paskutiniai 
\merikos kareiviai evakavusieji 
kibirą. 

HOAN, SOCIALISTAS 
MAJORAS MILWAU- 
KEE'JE VĖL IŠRINK- 

TAS. 

Mihvaukee, bal. 7 d. — I'ilnas- 
bet neoiieialis suskaitymas bakų 
Mihvaukee miesto rinkimuose 

parodo, kad majoras Daniel \V. 
Hoan, socialistas tajK> vėl išrink- 
tas majoru didžiuma 3,373 balsų 
virš dabartinio miesto advokato 
Clitrono \\ iliams'o, kuris kan- 
didatavo bepartiniu tikietu. 

Pagal naują įstatymą Hoano 
tarnystės laikas tęsis keturis me- 

tus. Hoan buvo vieninteliu trijų 
didesniųjų viršininkų, kuris liko- 
si išrinktu, jis gavo 40,604, o jo 
priešininkas VVitliams, 37,231. 

DARBININKU LAIKRAŠ- 
ČIO REDAKTORIUS 

PALIUOSUOTAS 

Seattle. \Yash., bal. 7 "d. — 

Šiandien augštesnvsis teismas iš- 
davė nusprendimą paliuosudti 
laikraščio Scattle l'uion Record 
redaktorių E. B. Ault ą nuo kai* 

1 tinimo, buk ji* apšmeižęs atmin- 
tį keturiit buvusių kareivių, ku- 
ine tapo nušauti riaušėse Centra- 
' lijoje. 

LIETUVOS VAL- | 
DŽIOS PASKY 

RIMAI. 
^ J B. Balutis — Politikos De- Į 

partamento Direktoris. M 

p I>roniųs k. j'alutis. iluivęs |i 
i "Lietuvos' redaktorius. nu<> M 

g k«>\'» i d. yra paskirtas prie 1 
i l'/s. Keik. Ministerijos P<> i 
1 litikos 1 )e.partaun-nto 1 >irek- §j 
1 torius. 

1 Kun. Prof. P Bielskus — i 
II Užs. Reik. Min. Patarejps. g 
1 Kanu prof. riju,s l'.iel>kus i 
i nuo kovo i ii. yra paskiria*- g 
1 patarėju prie l'/s. Reikalų i 
1 Ministerijos: jam yra pa- 1 
| vesta nuolatoV rūpintis l.ic- 1 

= 

g tuvos Mainyčius reikalais j| 
H santikiuose su Apa-iališkuo- |j 
1 ju sr.stu ir kitu valstybių |j 
| tarpe. | 
S||IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllll!lll:l!llll!ll!lllllli;illlllllllll!lll!:ill!llllllllllllllllllllim 

4 UŽMUŠTI, 15 SUŽEIS- 
TU NUO EKSPLIOZIJOS 

CAIROJE. 

Cairo, 111., 1>al. 7 d. — Keturi 
ta į jo užmušti ir 15 sužeistu, aš- 
tuoni turbūt sunkiai, nuo eksplio- 
zijos šiandien vėlai* Aentnos spro 
galų kompanijoj fabrike 1-a\ \ il- 
lėj. arti Cairos. Kkspliozija at- 

sitiki) nuošalesnėse trobose ir 

didžiajam fabrikui nepakenkė-. 

FRANCUZAI APŠAUDĖ 
VOKIEČIUS. 

Berlinas, bal. 7 d. — Apit* pir- 
mą Įginkluota susirėmimą fran- 
cu/.ų su vokiečiais l'rankforte 
praneša telegrama iš to miesto 
šiandien po pietų: ten sakoma, 
kad šeši yra užmuti ir trisde- 
šimts penki sužeisti kulkasvai- 
džiu šūviais. Fran^uzų ofieieris 

kom a 11 dito j a 111 i s m o n >k k i .-ė iii 
n?;;ru, kareiviu buriu, parkaitė 
kaikurių civilių žiūrėtojų atsme- 

šimą grasiu ir paliepė savo ka- 
reiviams šaudyti. 
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SOVIETAI TARSIS 
APIE TAIKĄ SU 

LIETUVIAIS 
BAL. 5 d. 

Christiania, bal. 7 d. — 

'Stilių Maskvos telegrama 
laikraščiui Sočiai Demokra- 

tei!. Lietuvos pasiulinimas 
pradėti taikos tarybas bal. 

15 <1. Maskvoje Lietuvos ne- 

priklausomybės pripažinimo 
pamatais tapo priimtas msu 

sovietinės valdžios. 

MAŠINISTU STREIKAS 
SMŪGIS SKERDYKLOMS 

Chicago. Jlb, bal. 7 d. — Rė- 

giasukiai ir va/.miniai mašinistai 
su pečkuriais beveik ant visu 

gelžkelių ateinančiu Chicagon — 

skaitliuje 8.500 vyru — šiandien 
streikavo ar rengėsi išeiti strei- 
kan pritardami bėgiasukiams 
Cbieagos apskrity j ir protestai! 
prieš naeionalių Mašinistu ir Ug- 
niakurui Brolijos viršininku ue- 

Į veikimą. 

! Naujos unijos National Engin- 
jmen's ass6ciation. organizatorius 
R. V. Millcr šiandien pasakė, 
kad mašinistai, kiek jam yra ži- 

noma. nestreikuoja. — kad jis 
neraginęs j 11 streikuoti ir nera- 

ginsiąs. 

"Mes, sakė j i >. or^anizuoja- 
m r s i tam, kad protestavus prieš 
netikusią 'brolijų nacionaliu vir- 
šininku taktiką. Mes ne ištramos. 
Mes esame tikrąja organizacija. 
Mes turime žmones su mumis, 

llrolijos turi tik savo ėarterius. 
•Mes dar nestatėme rcikala,vinių 
kuinpanijonis ir n*. statysime jų, 
kol pilnai ncsusiorganizuosune. 
Tąsyk jie bus paduoti paprastu 

budu. M c- nežadame remti jo- 
kius orįi'anizaeijoš jos streike. 
Mes nurimę tik reformų brolijos 

darbiu >se. 

0 
Miller kalbėjo keliuose susi- 

rinkimuose. Iis*vi<ur kalbėjo tą 
patį ką ir prieš susirinkimą va 

kar vakare. Kada jam pasak*", 
kad darbininkai ant daugelio ke- 
lių jar.i išėji-, t a i jis sakė, kad jis 
nieko nežinu apie tai. 

1 

Tarp daugybės prieštaraujan- 
čių pranešimų nuo įvairių strei- 
ko paliestų frakcijų viriausis ve- 

dėjų draugijom pirmininkas J. \V. 
I lipins išleido pranešimą už- 

reiškiaiit|, kad rnt kelių begia- 
sitkiniai smarve. ;.i veikia kaip 
ir vis ir kaikurk keliai, i-kai- 
tant \ortlnvesn.rn, ;;t. I liiul, Chi- 
ca.^o Burlington vV Uuincy, Ivl- 
gin, Joliet «S. Kastern, Xew York 
C i-iitral ir Illinois t entral turi 
veikiančiu garvežiu daugiau ne-| 

\ I 
gu kokiu uof> laiku gelžkelių 
kiemu darbininkams sustraika- 
vu- ]i< pranašauja, kad "Teitai 
pradė> dirbti "aiškiai protaujan- 
tieji ištikimi darbininkai. kurie 
sudaro didelę didžiumą senosios 

organizacija.-..'' 

I'agal bėgiasukių unijos virši- 
ninku apskaitymą streikuoja M>, 

500 kieminiu yel/kelininkų. Jei 
\i>i S.500 garvežininkų sustrei- 
kuotu, t ii i visas streikuojančiu 
darbininkų skaitlius pasiektų 
apie -S,000 ir Chicago, šalies 
"gelžkelių širdis butų negyva." 

Daugelis gelžkelių oficialų ši:m 
dien apleido savo minkštas sėdy- 
nes ir apsimovę antvalkčiais at- 

sukinėjo bėgius, j:eškojo vagonų 
ir darė kitokį kieme reikalingą 
darba, kad tik palaikius trauki- 

nių judėjimą. 
Maisto ir Anglių Pristatymas 

Atkirsta.' 

I'akauniu viršininkai, išdir >ėiai. 
anglių kompanijos ir gelžkeliuin- 
kai maut), k;' del bėgiasukiu ir 
garvežininkv. streiko važmai be- 
veik apsistojus, išskiriant men- 

kus prisiuntimus galviju, Chicagą 
laukia sunkus padėjimas. 

l'akatmiu viršininkai sako., 
kad mėsos Chicagai ir jos apie- 
linkėms y a 1 i ištekti savaitei, ar 

10 dienu. Am liti grdi pritrukti 
sekančios savaitės pradžioje. jei 
streikas nebus sulaužytas. 

Skerdyklose jau dabar atleido 
20,000 darbininku. Armour ir 

komp. paskelbė šiandien po pie- 
tų, kad jei streiko padėtis nepa- 
gerės, tai rytoj bus viskas užda- 

ryta, išskiriant,, didžiuosius oiisus. 
Tas reiškia, kad 14.000 darbinin- 
ku turės eiti namon. 

Į PATARIA BOIKOTUOTI 
S. V. LAIVUS. 

Milanas, hal. (> d. Anar- 
chistu ir socialistu laikytame su- 

sirinkime, kur anarchistas Ma- 
llatesta ir kiti protestavo prieš 
jS. Valst, valdžios atsinešimą liu- 

įkui Lenino ir jo .pasekėju, buvo 
'patariama boikotuoti Amerikos 

laivlts. Jie taipgi protestavo prieš 
'majorą Caldara už jo inteikimą 
bukieto p-niai \Vilsonienei.- pre- 
ziden* ir jo pačiai apsilankius 

I Milam. 

Palinkimas prie sovietinės 
valdžios Vokietijoje. 

Švedija ir Rusija sutaria 
iprekiauti, blokadą nuėmus. 
Į PALINKIMAS PRIE SO- 

VIETINĖS VALDŽIOS 
VOKIETIJOJE. 

i Sąlygos Tolygios Sąlygoms Rusi- 
i joje Bolševizmo Pradžioje. 

New York, ha 1. 7 d. Dr. II. 
F.gbert, Amerikon centralio ko- 
miteto viršininkams pasfl-pai teik- 
ti Rusijoje, kuri> buvo vyršiau- 
siu chirurgu prie pirmutiifio 
Kami. Kryžiaus būrio Rusijoje, 
d' nlanias čia paskaitą šiandien, 
nurodė Į dabartinu} Vokietijos 
■vjlygu tolygumą sąlygoms buvu- 
sioms bolševiku re\oliucijo> lai- 
ku Rusijoje. 

"Dabartinė padėtis Vokietijoje 
laibai panaši padėčiai Rusijoje 
pereitos vasaros pradžioje ir ru- 

denio pradžioje 1917 m." sakė 
j's- 

"Tuoju laiku bolševiku politi- 
nė. mašina paėmė savo kontrolėn 
miestiniu sovietu kontroliavimą. 
Propagandistai per savo agitaci- 
ją ir kontroliavimą sovietu pri- 
vertė laikinosiom valdžios kaln- 
iukus marutis iš konservaciųjtį 
i kas sykis, vis daugiaus kra.-ttt- 
tiniai socialistinius. 

i as kaip tik ir yra dabar Vo- 
kietijoje. Keikia laukti provoka- 
cijų ir visuotinų > t reikli. 

'Taigi mes taipgi galime tikė- 
tis susidarymo miestiniu, galiaus 
kaiminių sovietų ir smarkios pro- 
pagandos su obalsiti Visa galt 
sovietams." 

"Padėtis Vokietijoje, beabejo, 
yra gaivinama ir tinansinama. 
rusų komunistų ir iki tūlam lai- 

psniai yra kurstoma vokiečių im- 
perialistų. kad išvengus mokė- 

jimo* karės atlyginimų. Rusų rau- 

donoji armija gali net įsiveržti 
Vokietijon padėti vokiečių komu 
nu tams kovoti.'" 

ŠVEDIJA IR RUSIJA SU 
TARIA PREKIAUTI 

BLOKADĄ NUĖMUS. 

Stockholm, bal. 6 d. — Ru-ų 
bolševiku prekybom ir vaizbom 
ministeris Krakių ir švedu už- 
sienio reikalu ministeris Ivriek 
Palmsterna padarė sutarti atnau- 

jinti vaizbinius sąryšiu- tarp 
Švedijos ir Rusijos, kaip Angii- 
ja ir lrancija panaikins Pabalti- 
jus blokadą. Krasin ir kiti so\ ie- 
tinės ekonominės delegacijos na- 

riai, kurie čia buvo per pa-kuti- 
n.-s kelias dienas, šiandien i š v a 

vo Kopenhagon. 
i Sovietinė Rusija ves tarybas 
įtoliaus su švedų pasiuntinybe 
| Kopenhagoje, kur bus apšneka- 
ma ypatingai budai atnaujinimo 
vaizbos ir ru-ų atligi įimo. už 
švec* t nuosavybę, privatinę 'ir 

korporacinę, kuriij konfiskavo 
bolševikų valdžia. 

Krasinas bu lamas čia u/tikri- 
no, kad Rusija suteiks reikiamą 
atlyginimą. 

$5 DRABUŽIAI $90 
FRANCI.JOJ. 

Washington, bal. 6 d. — pa- 
gal Darbu Apžvalgą bėgamų da- 

jlykų, leidžiamą darbo skyriaus 
rrancijoje nuo 1914 m. vyrų 

drabužių kaina pakilo 1800 nuoš. 
KilO drabužiu, kuri pri<> kare; 

galima buvo pirkti už $5, dabar 
lekuoja 

I Tas pats laikrašti? praneša, 
j kad maistu kaina Anglijoje per 
ta pati laika pakilo 1^5 nuoš. 

1 : r 
AIRIU SAVIVALDYBĖS 

! PROJEKTĄ VADINA 
APGAVYSTE. 

; 

1 Glasgovv, kovo 20 d.'Pavėluo- 
ja). —- Valdžios savivaldybėj pro 
ijektą Airijai Joseph 1 )o\i 11 išva- 

Idim) apgavyste, dulkėmis Į aki v 

žmonėms Amerikoje ir k i t u 1. * 

j Šitas Devlin pasakė. Kad tai 
nėra projektas sauvaldybei. ar 

pienas airiu klausimui išrišti. o 

tik amžinas padalinimas \iriios 
i dvi dali. Anot jo geriausia, ka 
valdžia galėtu padarui, tai at- 

mesti tą projektą, pasitraukti iš 
tarnybos ir leisti Anglijos ;:rr.o- 

nėm» balsavimu nuspręsti tai, ko 
Airija nori. 

CLEVELANDO GATVE- 
KARIU DARBININKAI 
REIKALAUJA PAKĖ- 

LIMO. 

Cleveland, ().. hal. 7 d. — lini- 

jiniai inotorininkai ir kondukto- 
riai šiandien pareikalavo iš Cle- 
\ elaiido Įiatvckariu kompanijos, 
kad jiems butu mokama mažiau- 
siai >jO c. Į valandą ir kad jie-iš- 
dirbtų mažiausiai po H j dieną. 
Dabar jie gauna po 55. 58 ir u> 

centų Į valanda su mažiausia 
penkių valandų 'mokestimi i die- 
ną. Kompanija >ako, kad ji ne- 

galėsianti išpildyti reikalavimą. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis po 
$25.000 ar daugiau tarp banku 
kaip paduoda Mereliams J.oati & 
iTrust kompanija: 

bal. 7 noriu, kaina. 
Anglijos svaras 8397*2 S4.8M15 
[•'rancijos tu/ Si) tr. 15.08 5.1813 
Italijos 111/ Si i lirų j 1.80 5.1813 

į Belgijos (u/ Si i tr. 14.15 5.1813 
Suomijos 100 niunkų 5.30 5.1813 

Į Olandijos 100 florinų 837'^ 40.10 

Svcdijo> 100 kronų 22.20 JO.70 
Aorvegijos 100 kronų 20.10 26.70 

Danijos 100 kronų 18.80 2< 1.70 
Vokietijos 100 markių 1.O5 -'3.821 
Austrijos 100 kronų .5-' 20.263 
1 .enkijos 100 markių .72 23.821 
Lietuvos 100 auksinų 1.05 23.821 
Kanados Siooo — S<>12.50 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

Mal. 13 d.. 1388 m. kryžiuočiai 
pradėjo karę su Žemaitija. 

R;il. 15 d.. 007 m. lietusiai nužu- 
dė pirmąjį krikščionybės 
skelbėją Vaitiekų. 

Ral. 16 d.. 1831 m. Vilniuje lie- 
tuviui sukilo prieš rusus. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIEL1NKĖJE 

ė~ 

Šiandien gražu: lengvas vėjas. 
SaulėN'ki.*, 5:22 vai. ryto: 
Saulėleidis, 6:22 vai. vak. 
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STEIGIAMASAI SEIMAS IR 
LIETUVOS PRIEŠAI. 

Lietuvos Steigiamasai Seimą* netik 
parodu plačiajam pasauliui, ko nori Lietu- 
vių Tauta, netik uždės tvirtus pamatus 
valstijiniam Lietuvos rumui, netik sutvar- 

kys svarbiausius vidaus reikalas, bet kartu 
parodys visiems Lietuvos priešams, kad Lie 
tuvių Tauta yra tvirtai pasiryžusi ginti sa- 

vo teises ir Tėvynę nuo visokios rūšies prie- 
šų, nuo tų, kurie nori užgrobti Lietuvą ir 
pavergti jos gyventojus. 

Susirinkę Steigiamajan Seiman Lietu- 
vos atstovai griežtai ir neatmainomai už- 
r«ikš 'lenkams h rusams, idant jie nesiti- 
kėtų prijungti Lietuvos prie savo žemių; 
idant jie, taip sakant, ant visados atsisvei- 
kintų su tais "broliais-litvinais'' ir neban- 
dytų daugiau prie jų kabinties, kadangi lie- 
tuviai yra pasirįžę kovot ant žut-but 

Lietuvos narsioj] kariuomene yra pri- 
siekusi apginti Tėvyr.į* nuo priešų, nesibi- 
jant už ją pralieti savo krauju ir paaukauti 
savo gyvastį. V-Jei lenkai nesutiktų uge- 
vuoju" išsikraustyti ii lietuvių žemių, jei- 
*;ii ^ie "liuosnoriai" neapleis Vilniaus, tai 
Lietuvos kariuomenei prisieis kirsti tam 
nešvariam priešui dar vierią-kitą smūgį, 
idant galutinai sutramdyti tuos "proše-pa- 
nus" ir padalyti Lietuvą amžinai nepriklau- 
soma. 

Steigiamasai Seimas čia-pat. — Jame 
prabils Lietuvių Tauta savo atstovų lupo- 
mis. Susirinkę Seiman atstovai paskelbs, 
kad narsiosios'kariuomenės užpakalyje sto- 
vi visa Lietuvių Tauta. 

Lenkai tą viską gerai supranta. — jie 
žino,, kad jie gali tik dabar laimėti, prie- 
šingai — viskas pralošta. Taipgi lenkai- 
dvarininkai Lietuvoje žino, kad jie gali 
amžinai prarasti visas žemes ir buti "iš- 
prašytais" iš Lietuvos. Tą viską tie "sa- 
viškiai" lenkai ir "koroniaržai" labai ge- 
rai supranta ir todėl jie deda visas pastan- 
gas, kad Steigiamasai Seimas neįvyktu ar- 

ha, kad jame nebūtų vienijančio centro, 
vienijančios dvasios. Tečiaus galima už- 
tvirtinti, kad jie to niekada nesulauks. 

Didžiausias lenkų priešas — tai Stei- 
giamasai Seimas. Tarp kitų nešvarių savo 
darbų lenkai stengiasi sukurstyti lietuvius 
prieš dabartinę valdžią, prisimesdami lie- 
tuvių užtarėjais ir ragindami lietuvius vis- 
ką griauti. Todėl jie, prigelbstinto bolše- 
vikų agentams, nori sutrukdyti Steigiama- 
jam Seimui susirinkti. Lietuviai tą viską 
gerai supranta ir jie niekuomet nepaklau- 
sys tokių niekšų ir pardavikų. 

Turint tą viską omenyje, Amerikoje 
jgyvenatįs lietuviai privalo taipgi išreikšti 
'savo norus ir pasiryžimus ir parodyti vi- 
siems priešams, kad jie kuotvirčiausiai re- 

įmia savo vientaučius Tėvynėje, kad jie yrą 
|viei ų minčių, vienų troškimų, vienų pasi- 
iry/imų su jais. — Amerikos lietuviai turi 
skubiai ruošti reikalingas Steigiamajam 
Seimui rezoliucijas. Tegul musų vientaučiai 
Lietuvoje ir, pagąliaus, visas pasaulis už- 
girsta Amerikos, lietuvių balsą!... 

j 

Jau bus bemaž trys metai, kai]) vei- 
kia šnipybės aktas, pagal kuri nei vienas 

i šnipas nebuvo susektas, ar nubaustas, — 

! bet su jo pagalba dešimtys laikraščių tapo 
! sustabdyta ir šimtai teisingų, protaujančių 
ižmonių sukišta Į kalėjimus tik dėlto, kad 
jie nepatiko Burlesono, Wilsono ir Wall- 
gatvio sėbrams. 

Argi nenuostabu, kad Lincoln galėjo 
vesti naminę karę, nereikalaudamas laikraš 
čių stabdyti, ar kalinti ir kankinti sąžinin- 
guosius karės priešininkus, nors jis turėjo 

j pritariančius pietinėms valstijoms visur, o 

| p. Wilson negalėjo vesti karės už 3000 my- 
iiių, nesulaužęs konstitucijos, nesukišęs į 
i kalėjimą savo kritikų ir neuždraudęs eiti 
|visiems pirmeivių laikraščiams.... 

Yra bent dvi prekybos paslaptys, kurios 
taip uoliai yra saugojamos, kad per šimtus 
metų pasilieka paslaptimis ir gal niekuo- 
įmet jos nebus plačiai žinomos pasauliui. 
Viena ju yra būdas padarymo šviesios ir 
raiškios spalvcs vadinamos chiniškai rau- 
dona, kita yra turky paslaptis — Įsodinimas 
kiečiausiu plunan aukso ar sidabro. Pas 
chinus ir turkus šitos dvi paslaptys yra la- 
bai saugojamos. Mokiniai, pirma negu jie 
ima mokytis amato, turi prisiekti, kad jie 
niekam nepasakos to, kas dedasi dirbtuvė- 
je. Jie taipgi turi priklausyti prie augštai 
stovinčių šeimynų, turi sudėti didelę apsti 
pinigų kaipo užtikrinimą ir turi turėti pa- 
liudijimus apie savo budo geiumą ir teisin- 
gumą. šitos paslaptys buvo ištikimai per- duodamos iš gentkartės genckartėn per šim- 
tus metų. 

Konstantinopolyj talkininkų valdžios 
j suareštavo apie 250 tautininkų vadų ir kitų 
įžymiausių žmonių ir išsiuntė juos Maltos 
[salon. Tarpe suareštuotų yra mušiu per- 
traukos komisijos prezidentas Rouf Bey- 

Tikruoju valdovu Mažojoj Azijoj yra Mustafa Kernai Paša. Yra laukiama, kad 
jis apsiskelbs Anatolijos karaliumi ir tokiu 
budu įvyks dar didesnės painės turkų im- 
perijos dalykuose. 

Nežiūrint talkininkų prižadėjimų iš- 
traukti kariuomenę iš Konstantinopolio, turkai vis bijosi, kad jų laukia tas pats liki- 
mas, kurį susilaukė Egiptas.' 

1 Pastabos-1 
I Išvados. 1 

| Nauja respublikonų de- 
mokratų partija Serbijoje 
išleido manifestą, kurio iš- 
platinta visoj šalyj daugiau 
kaip 30,000 egzempliorių. 
Čia paduodame kaikurias jo 
išlygas, kurias buvo atspau- 
das Londono Morning Post 
už vasario 19 d. 

Paminėjęs, kad šalis jau 
tolydžio žengia linkui "tei- 
singesnio 'turtų padalinimo 

j ir pažangesnės valstybės or 

'ganizaeijos formos" (nusi- 
leidimas atrodanti kaipir sa 

vižudingu), manifestas ap- 
rašo naujosios partijos tiks- 
lus. Iš ekonominės 'pusės 
jis stengiasi apginti smulkų 
savininką nuo didėjančios 
kapitalo tironijos ir teisin- 
giau paskaidyti šalies tur- 

jtus; darbininkai turi ingyti 
savo teises specialiais įsta- 
tymais ir žemė turi buti pa- 
vesta tiems, kurie ją dirbs. 
Politiniai jis reikalauja bal- 

Isavimo teifės visiems suau- 

'gusiems, o kariniuose daly- 
įkuose sutrumpinimo tarny- 
bos laiko iki minimumo rei 

I kalingo išlavinimui kariuo- 
j menes grynai apsigynimo 
; tikslams... 

"Mes manome, kad tokių 
į plačių visuomeninių ir poli- 
! tinių reformų negalima at- 

| siekti monarchijoje, nes mo 

įnarchija yra ingimta ir is- 
•torinė apgynėja privilegijo- 
: tų mažuomenių irneapribo- 
| to privatines nuosavybes 
principo. Toliaus, monar- 

jchija yra primityvė ir atgy- 
venusi savo laiką Įstaiga, 
i Jos rėmėjai visuomet turė- 

| jo ir visuomet turės savus 

(privatinius reikalus, kurie 
1 didžiumoje yra priešingi 
abelniems šalies reikalams... 

| Respublikinė valstybės or- 

Įganizacijos forma leidžia 
daryti reformas be jokio su- 
bruzdimo ir namines kovos 
ir daug lengviaus prisitaiko 
prio pažangos apskritai; jo- 
je šalies valia kuopuikiau 
siai išreiškiama ir pasiekia-, 
ma... j 

"Šitame mes vadovauja-! 
įmesi ne asmeniniais reika- 
lais ar ingaidomis, o tik gi-l 
Įlili įsitikinimu, kad tas ke- 
llias, kurį mes pasiskyrėme. 
lyra vienintelis, kuris nu- 

jves prie šalies pažangos ir 
gerovės... Musų prtgramas 
skiriamas ne pasirodymui ar 

apgaudinėjimui žmonių, 

... jį .n gy—pi 
1 ■- T^T— 

Konfsrejicija Imigracijos 
Klausime, 

\Tew Yorke žymieji L-etuViili 
ir Amerikonai lietuviškos kilmės 
dalyvaus visuotinoj konferenci- 

joj imigracijos klausime, kuri at- 
sibus Xe\v Yorkc seredoj ba- 
landžio «7-t;Į dieną. Ši konferen- 
cija ljtus laikoma taip vadinama- 
me Kngeneering Societies 'Buil- 
d'ing. No. j 5 YVest 39-th street. 
Susirinkimas bus laikomas iš- 
ryto. Antras susirinkimas atsi- 
bus po piet; vakare gi turėsim 
pietus Motelyje Baltimore. 

Apart lietuvišku atstovų tenai 
taipgi dalyvaus žymesnės ypa- 
tus kitų tautinių grupių irtaip- 
gi atstovai Amerikoniškos indus- 
trijos, finansų, žemdirbystės ir 
darbo. Konferencija yra sušauk- 
ta per Inter-racial Council, No. 
1 jo Broad\vay, organizaciją, su- 

sidedančią ir čionai ir svetur gi- 
musių amerikonų. 

Lietuviai ir y palos' lietuviškos 
kilmės, kurie lankosi ant mitin- 
gu, dalyvaus su atstovais kitų 
tautu visose diskusijų srovėse. 
Tie tautų atstovai yra išrinkti 
ištanpo įvairiausių organizacijų 
visų taiutų taip, kad visų tautų 
reikalai lwf galima liuosai ap- 
kalbėti. Dus pageidaujama, kad 
atstovai balsuotų ant rezoliucijų, 
kurios bus -perstatytos konferen- 
cijoj. Tikslu tų rezoliucijų bus 
patarimas Kongresui Suvienytų 

(Valstijų pamatinius reikalavimus 
i imigracijos klausime, ir jo page- 
rinimas, ir tokiu budu tos rezo- 

liucijos parodys, jog ir kitos tau 
tos šiame krašte prisidėjo prie 
subtulavojimo krašto industriali- 
niai ir kitaip. 

Nariai nuolatinio Lietuviško 
Konferencijos Komiteto The In- 
ter-racial Council yra užkviesti 
dalyvauti imigracijos konferenci- 
i' 3j drauge su kitais žymiais lic- 
ituviais ir vpatomis lietuviškos 
kilmės. Jie dalyvaus diskusijose ir 
pagelbės suformuluoti rekomen- 
dacijas, kurios bus siunčiamos 
Kongresui. Nariai ir tie, kurie 
yra užkviesti tapti nariai*.Nuo- 

kaip tas buna su didžiuma 
politinių programų, o tik 
tam, kad musų partijai lai- 
mėjus rinkimuose, ir kad ji 
galima butų išpildyti viso- 
se jo smulkmenyse'. 

Po manifestu pasirašo ne 

kurie įžymiausių serbų po- 
litikos gyvenime, — tarp jų 
yra: Lubomir Stojanovie 
(buvusis ministerių pirmi- 
įįjnkas), Jaša Prodanovič 
(buvusis ministeris) ir Jo- 
van Zujovič (buvusis mi- 
nisteris ir makalo akademi- 
jos prezidentas); — jis pri- 
valo padaryti intekmę į atei- 
nančią kovą rinkimuose, 
nors išleistas gana vėlai. Ši- 
ta demonstracija liečia tik 
Serbijos serbus. 

latim© Lietuviško Konferencijos 
Komitetu, yra: 

Yincent F. Jankovski, Jersey 
City, X' .J., Chairman; R. Karu- 
ža, A. Steponaiti*, A. B. Strimai- 
ris, P. S. Yillmont, Yincent Vait- 
kus, Ne\v York; M. W. Bush, 
Paul Molis, P. Norkus, thc Rev. 
N. J. Petkus, J. O. Sirvydas, l)r. 
J. Yalukas, Brooklyn, N, Y,; 
Dr. A. Ii Graict\nas, J. J. Hert- 
mano\viez, Chicago, 141.; Vincent 
Ainbroze, Neuark, N. J.; Dr. A. 

Baceviėe, Elizalbeth, X. J.; the 
Kev. F. Kamėsis, Detroit, Mich; 
Konstantin Norkus, tSouth Bos- 
ton, Mass.; thc Rev. J. Petrai-j 
tis, Paterson, N. J. John J. Ro- 
man, Boston; Dr. J. Sarpalius, 
Chicago; Charles \Voyshnar, 
Neuark. 

I Reikalas užmesgimo geresniu 
santikių tarpe kitur gimusiu šia- 
me krašte bus vienu iš dalykų 
diskutuojamų konferencijoj. Le- 

gislaeija, paliečianti kitataučius, 
irgi bus svarstoma, kaip lygiai 
'bus svarstomi permainos tarp- 
tautiškuose santikiuose,kurios pa- 
liečia mus, immigracijos ir pilie- 

,tystės teisės, priėmimas ir aprū- 
pinimas imigrantų, ir santikiai 
imigrantų į dabartinės industrijos 
ir žemdirbystės sąlygas. 

"Tenai bus išrišami visi klau- 
siniai, kurie jus interesuos'', — 

pasakė Generolas Coleman du 
Pont, išleisdamas luikvietimą ki- 
tataučių atstovams dalyvauti ši- 

toj konferencijoj, — "ir mes ma- 

nom, jog kiekvienas privalėtų 
buti ant tus konferencijos, kuri 
suformuluos tautiškus ir tarp- 
tautiškus santikius, paliečiančius 
gerbuvj jusų tautų čionai ir sve- 

tur". 
i ne inter-racial Louncil buvo 

suorganizuota praėjusį metą, kad 
tęstis tautišką darbą, kuris buvo 
pradėtas laike karės, ir del kurio 
Kongresas atsakė paskirti pinigu, 
kad tą darbu iraJėtu varyti ir to- 

hau. 
Tas tautiškas darbas yra varo- 

mas su pagalba tautišku konfe- 
rencijos komitetu. Tie komite- 
tai bendruoja su industrialiais, 
pramoniniais ir prekybiniais 

Council'o atstovais, jie tariasi 
su Council dalykuose, paliečian- 
čiuose indstrialinį klausimą tarpe 
kitataučiu irtai-pgi tarptautiškap 
sąlygas, kurias apima lutei -ra- 

čiai Council. 
Council daro viską savo spė- 

kose. kad išnaikinti tautinį nesu- 

sipratimą ir neapykantą, ir kad 
ištobulinus kuogeriauskvs santi- 
kius tarpe kitų tautu ir čionykš- 
čių amerikiečių. 

Laiškas iš Lietuvos. 
(laišką rašo gydyt. Domin. 

Jankevičius — Kaunas, Šančiai 
— savo broliui K. Jankevičiui— 
Oleveland, Ohio). 

Kaunas—Šančiai, 
j II 19JO1 

Mielas Kazy! 
Gavau vakar nuo tavęs laiš- 

kelį. Daug laiko praėjo, kaip 

UBLU i 

berašiau tau ir kaip Užkaičiau 
tavo laiškus, bet ant galo vėl 
susilankiau tų laikų, kada nors 

laiškelis galima pasiųsti, ar su- 

laukti. O buvo toks laimas, kad 
rodos, jog niekados ir nebetik 

besimatysim, bet ir žinių vienas^/ kas link antro negausim. Bei 
va laiškelis atėjo, r gal kada S 
nors ir pats atkeliausi. Viso ma- 

tėm, viso girdėjom, gal jum ten 

ibeklausant apie mum dar klai- 
kiau rodės, bet likšiol išvargoni 
ir vis tikim, kad ateis geresni 
laikai. Nors dą vargai iu'iž1xiig- 
ti, ir gal dų daug ka i'jks pa- 
matyti, bet kentėsim, kariausim, 
o gal ir susilauksim ant galo ra- 

' mumo. 

Kod-kas d;i, kaip žinot, ir siu 

lenkais nepabaigta, ir su rusais, 
ir vokiečiai kreivom žiuri ir, 
rodos viso pasaulio \isi velniai 
į Lietuvą savo nagus kiša. Gal 
ir atbukins jie savo nagus, bet 
ir mum teks vargo pamatyti. 

Tai kaip žinai, aš atatarnavau 
[Rusuose, o dabar tarnauju savo 

krašte. Buvau ikišiol karo mo- 

kyklos gydytojui, u dabar pasky- 
rė atskiro lazareto vyresn. gydy- 
toju. Nenorėjau aš šitos "pa- 
vyšenės" ir nežinau, ar ilyai 
savo naujoj vietoj išbusiu. Al- 
go* šiek-tiek moka — galą su 

gaili vargais negalais suvedu. 
Tu, m n n rodos, gauni uždarbio^ 
daugiais, negu aš judamas vir- 
šininku. Algą moka vokiškais > 

'piningais, ir jei perversti pagal 
kurso j dolarius Amerikos, tai 
aš gaunu apie i dolcrj j dieną, 
(i dolaris lygus maž-daug 70-50 
vokišku markių). Bet Lietuvoj, 
aėiu Dievui duonos yra ir su 

tiek algos galima gyventi. 
Brolis Domininkas. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
ŠAKIAI. 

I 

šiam apskrityje pradėjo labai 
dažnai nežinomi žmonės trukdyti 
susisiekimą nukapodami stulpus 
ir vielas kai kuriose vietose nu- 

imama sieksniais vielų ir 1.1, Sa- 
loai turi tiesiogini susisiekimą su 

Vilkaviškiu telefonu, bet vos su- 

taisius, buvo vėjo ar kitu su- 

gadinta ir tuo 1>lk1u norint pn- 
šaukt Kaunas reikia laukti ma- 

žiausiai pusę dienos. Reikėtų 
Apskr. Valdybai labiau akys at- 

kreipt Į susisiekiamą tokią svarbią 
valstybės aparato dali. 

J. Poklius. 

("Santara"). 

Micbigano pramonėse moterys 
'darbininkų gauna tą pačią mo- 

kesti ką ir vyrai uiž tos paėi»<f ~- 

rūšies darbą. S, 

Pagal darbo statistikos biuro 
nurinktas žinias unijinės algos 
S. V. apskrituose amatuose 191') 
m. 'buvo 17 nuoš. augštesnės ne- 

gu 1918 m. ir 55 nuoš. augštesnės 
negu 1913 m. 

(Pabaiga:). 

(g) liaudies ir vidurinių mo- 

kyklų mokytojai, kurie mokyto- 
javo nemaniau 6-iu mėnesių. 

f i) vienas ii brolių dvynių. 
Pastaba: 

a ) Posūniai laikomi tikrai^ su- 

nui uis. 
b) Mago^neto tikybis šei^ny- 
nose visi vieno tėvo vaikai lai 
komi 1 ikrais sūnumis. 

c) Nevedusiu i«v >t i n u siuuts 

turi lygias teists su kitais. 
<1) [sūnyti per atsakančias va! 

diskas i.siaiuas, 3 metams praė- 
jus iki dienos šaukimo kariuo- 
menėn, laikomi t i k ra i > suminu*. 

| jo. Tinkamais darbą dirbti !;» 
komi šeimynose tik vyrai nuo 17 

35 metu. išskiriant: 
(a) visiškai netinkamus dar- 

bui del sužeidimo, ligos arba ki- 

tokiu priežasčių, 
ibi nežinomai atsiskyrusius 

itio šeimynas seniau 5 metu, 
(c) tarnaujenčius kariuomenė- 

! 
(d) atakii'ii įfj/.v'enar.^ius 11110 

tėvi.i ir turinčius nu mažiau dvie- 
jų vaiku .savo šeimynos. 
0 

V. 
Skuudos. 

\-j. Del naujokų neteisėto paė- 
mimo kariuomenėn gali būti duo- 
dami skundai Krašto Apsaugos Mi- 
nisterijos Mobilizacijos Daliai nevė- 
liau keturių savaičių nuo prįėi.finio 
dienos: pavėlinti skundai priima- 
mi tik pamatuoti svarbiomis pave- 
linimo priežastimis- Neišrištieji že- 
mesnėse instancijose klausimai ga- 
lutinai rišami Krašto Apsaugos Mi- 

i nisterio. 

(pasirašė), 
A. Smetona, 

\ aisty bės J'rezidentas. 
| (pasirašė), 

.1/. įilcšcvičiiis, 
M inisteris Pirmininkas. 

Katinas rugsėjo mėn. 27 d. 1919 m. 

j L. e. p. Krašto Apsaugos Minis- 
terio, Pasirašė: Karininkas Žudcikis 

Mobilizacijos Dalies Viršininkas 
į Karininkas Ce/iravičiits. 

| Sulig šio įstatymo kiekvienas Lie 
jtuvos pifielis kame jis selnit^: ar 

Į pačioje Lietuvoje, ar svetimame 
j k rašte, privalo pasirūpinti šią svar- 

bią pareigą Drictcrenčiai atlikti- .! 
Kas tos priedermes nejaučia, ar- Į 

ba ir jausdamas nepildo ir lau/.ni 
! piliečio prievole, tsi prieš tokius, 
į Valstybė vartoja prievartos priemo- 
nes ir skauci:--ai baudžia. Stilių Lie- 
tuvos liesp. Ka») I »au4žiamojo ko- Į 
dekso str. 3o; 131 ir J40, — pa- 
šauktieji kariuomenėn ir nc'atvyku- 
sieji paskirtam laikui tarnvbon, — 

baudžiami ligi 1 metų ir 4 mėnesiu 

kalėjimo.,() jeigu dar taip atsitikiu, kad Lietuvos pilietis, įstojęs pilt 
šininko kariuomenėn, nenorėtų jos 
apleisti ir pasišalinti iš tarnybos, tai 
kaipo levynės išdavikas, baudžia- 
mas sulig K.H. 'kodekso J.09 st'r. 
sunkiuoju darbu kalėjimu liki gy- 
vos galvos. 

Lietuvos Armijoje l'arnauja dau<» 
liiv sanoriij, bet didžiuma šiandien 
vienok susideda iš pašauktųjų ka- 
ro tarnybon per mobilizaciją. Šau- 
kimų karo tarnybon naujokų Lietu- 
voje buvo du. 

i'irmasai šaukimas vyrų gimu- 
siu JK<)7 ir metais.'kuriems i 

Sausio loi')m. sukako 20 ir ji m* 
lai. buvo paskelbtas Vasario L3 <1. 

1910 m- Antrasai Šaukimas kareivių 
buvo paskelbtas z~j Rugsėjo 1919 
m. ir tas '"įstatymas (Jei mobilizaci- 
jos" skamba taip: 

"šiuomi skelbiama šaukimas visu 
vyru Lietuvos piliečiu, gimusiu 
i<S<X>, 1899 ir 1 <joo metais. Krašto 
Ap&aifjos Miuisteris nustato laiką 
ir vykdo šį įstatymą. 

(pasirašė), 
A. Smetona, 

I Valstybės Prezidentas. 
(pasirašė), 

M. Sleževičius, 
Ministeris Pirmininkas. 

1919—IX—<2/ Kaunas. 

'l okiu bndu, Lietuvoje dabar ran 

dasi karo tarnyboje vyrai prade- 
lant nuo 19 iki j3 metų amžfaus im- 
tinai. Todėl būtina priedermė yra 
šiandien visiems tarnamo^o am-, 
žiaus vyraans, kame jie nebūtų, sto-i 
li j garbi iig*as Lietuvos kovotoju ei- 
les drauge su s;> v o vienmečiais u 
lokiu budai atlikti savo pilietinę pa- 
reigą link Tėvynės. 

Dar prieš tai? Lietuvos Laikino- 
sios Vyriausybės įstkyniu iš 15 d. 
Saiisio 1QJ<) metu tapo mobilizuoti: 
''Visi tarnavusieji armijose — afi- 
i'ieriai (karininkai), padproporsci- 
kai ( virsvlos ). unteroficieriai (pus- 
karininkai) ir k'aro valdininkai ligi 
45 metų amžiaus visu rūšių ginklo. 
Jie visi turi stoti ikaro* žinyl>on ir 
įtvyk'ii' Lietuvos kariuomenės lig 
\ asario mėli. 1 dienos 1919 metų. 
Tie, kurie laiku neatvyks, bus pa- 

traukti teisnfan. Pasirašė: M. Sle- 
ževičius — Ministeris Pirmininkas; 
Kar- Velyki s — Krašto Aps. Minis 
toris." 

Susiorganizavus Liet. kariuome- 
nei, bet jaučiant stoką karo specia- 
listų bei p\ofcs?onafŲ. -?("> diena ( "»c- 
gužio H)lc) m. Lrikiuosios Lietu- 
vos Vyriausybes buvo išleistas nau- 

jas jstatymas sekančio turinio: 
"Kariškių kadro prirengimui. 

visi 'Lietuvos piliečiai tsejusiejt 
nemažiau kaip 4 klesių mokslu 

(gimnazijų, miesto ar kitų moky- 
klų). visi augštujų mokyklų stu- 
deniai — gimimo i8<)4 — 1900 
metų. šaukiami ir mobilizuoja- 
mi." i 

Akyvaizdojc čionai paminėtų 
Liet. Laikinosios \ yriausybės ist'a- 
tymų, kiekvienam [/et u vos pilie- 
čiui. kaine jis tik nebutu reikia j;c- 
rai apsižiūrėti ir neatidėliojart pa- 
sirūpinti savo kareiviškos priedet- 
mės reikalus tinkamai sutvarkyti. 
Todėl tie Lietuvos piliečiai kūrins 
liečia kareivystės žvilgsniu Liet. 
Respublikos Įstatymai svetimose ša- 
lyse gyvendami ir negalėdami tie- 

siogimai savo pilietiniu pareigų At- 

likti, privalo užsiregistruoti pas sa- 

vo valstybės Atstovą toje šalyje, 
kurioje gyvena. Ypatingais atvejais 
dcl sunkių aplinkybių, Sūrios nelei- 
džia gryžti Tėvynėn atlikt* savo 

kareiviavimo pareigą. Lietuvos pi- 
liečiai gali kreiptis per Lietuvos 
Atstovus l'žrubežiuose Į Lietuvos 
Apsaugos Valdžią ir prašyti pa- 
liuosuoti juos taikinai bei visai nuo 

kareiviavimo. 
1 Lietuvos jauni vyrais, sulaukę 
120 metų, nenorėdami Rusijos C?.- 
rui tarnauti, koliojimų bei fcltlfcl>c- 
lio kumščių ragauti — sprukdavo 
Amerikon, ar Šiaip kaip nors slap- 
stydavos. Lietuvos demokratiugoj 
Respublikoj to buti nebegali. Lietu- 
vos Neprigulmybė gynimo pareiga 
stovi pirmoj vietoj- Ir jauni vyrai, 
kad ir s\V?tur iškeliavę sekdami pir- 
mųjų Lietuvos liucsanoriu pavizilj, 
nelaukdami Raukinio pat j s turėtų 
pasisiūlyti. Piliečiai atlikite savo 

pareigu. 
/'. Ž^dcikis, 

L. Kar. M ii. Pirm. ir Majoras. 



Į Sveikame Kune-Sveikas Protas. \ 
% ii i 

HKTMATAS'iR SVEIKATA. 

[#* «» •; v A •> ... 

* Šiame įaike daug daktaru yra 
t prašoma patarti vicfas, kame kli- 

matas butų tinkamiausiu sveikatai, 
ypatingai tų. kurie turi silpnus pteu 
čius. I.štik/ųjų-gi tokie patarimų 
reikalavimai yra pamatuojami klai- 

dingai su prastąja klimato role. 

Senąją nuomonę f:uk didelės kli- 

mato intekrnė;; j sveikatų dabar u2- 

ima nauja nuomonė, kati geras li>- 
gieniška* užsilaikitn'as turi daugiau 
svarbos riegu klimatas. Mes ti- 
kimo, kad permainų intekrnė^ ar ant 

gero, ar ant blogo, daugi aus paei- 
na iš permainimo gyvenimo vietos, 
papročių, užsiėmimo, maist6 ir so- 

cijalių sąligų, neg iš permainų kli- 
mato- Je» bus užtektinai suteikta ty- 
ro oro, gero maisto, bus nesirūpi- 
nimą. t i ek kiek reikia dirbama 
poilsiama, pasilinksminta, pasitnank 
šti'ita ir išmiegota, daug kūno ar 

proto nesveikumo bus lengvai išgy- 
doma. 

Tiega<, klirti^La-s turi intekfhę U«l-i 
to, kad jis pBlicči?. mūsų kuno pa- 
togumas; jis gali buti nobodus, lie-' 
tingas ir nesmagus, arba sk"aistus. 
saulėtas ir upo teikiantis, jis gali 
priversti tnums buti per dieną vi- 

duje, arba gali skatin*' mus praleis- 
;ti kuotfaugiausiai laiko atvirame 

[ore. Taip? kaip nesenai vienas ra- 

[-\tojas yra gerai pasakęs: ''Klimą- 
tas gali imti svarbia dalj musų 

gyilymos bėgyje^ teciau klimatas vie 
nos-ar-kitos apielinkės neturi jokiu 
savotų ypatybių, kurios veiktų ypa- 
tingai prieš kuria nors ligą. 

Tuo žvilgsniu bus ucprošalį p'a- 
tarti tą patį. ką prieš keliatą metų 
žvmus sveikatos mokytojas yra pa- 

taręs : ''Pavaikščiok jk) vahindėlę 
atvirame ore du kartu dienoje; tas 

pridės 10 metų prie tavo amžiaus. 

Jei neliki j tai. p'abandyk tą daryti 
ir pats persitikrink''. 

Į Svarbi tuo žvilgsniu knygutė, tu- 

j l iauti daug naudingų patarimu link 

: klimato ir sveikatos, yra atspaus- 

IŠ LIETUVOS GAUTA. 

"KARIŠKIU" 

KALENDORIUS 

Ką tik gavome iš Lietuvos pluoštą "Kariškių 
Kalendorių". Be paprastos kalendorinės dalies — 

| švenčių, čia sutalpinta daug žinių apie žygius musų, 
nors jaunos, bet drąsios kariumenės, kuri savo krau- 
ju ir prakaitu atpirko Lietuvos laisvę. Čia skaityto- 
jas ras netik, Kaip tvėrėsi Lietuvos kariuomene, ko- 

vojo bet taipgi ir visą istoriją Lietuvos valstybės 
kūrimo ir keletą nepaprastai puikių dailioses litera- 
tu: ės vaizdelių ir jautringų eilių. Taigi norintieji pla- 
čiau susipažinti su Lietuvos kariuomenės darbuote 
ir Lietuvuc politika aplamai privalo įsigyti "Kariškių 
Kalendorių". 

Kadangi skaitlius kalendorių aprubežiuotas, tai 
norintieji pasiskubinkite. 

"Lietuvos" Administraciją 
3253 SO. MORGAN ST., 

CHICAGO, ILL. 

Krašto Apsaugos Ministerijos 
Literatūros Dalias Dalies Leidinys. 

1920 METAMS 

Kaina 50 Centų 
Kreipkitės j 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant DVRV. I.ENTU, REMŪ IR STOGAMS POPIEP.IO 

Specialiai: Maleva malevojimul atu^ iŠ vidaus, po $1.50 už .salio*/# 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 

LIBERTY BONDS 
Men perkamo Pergalės Bondaua pilna paradytąja šk LJ 
verte. Ir Laisvė* Bondsus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite l ir* CAr^UFlM e pa 
Atdara kasdien nuo 9—6 J. U. OAUKII^M 6c LU 
Utarnlnkaia, Ketvergals 1335 MILV/AUKEB AVENŲE, 
tr Subatomio 9—9 tarp Pauina ir Wood 

dinta Suvienytu \ ulstijų Viešosios 
Sveikatos Biure, "Repvint No. 38?. 
Ją galiama gauti, raš'ant šiuo adre- 
su: U. S. Public Health Service, 
Wapl'WigU)n, D. C 

N AM IK JAI GYVULIAI LIGŲ 
NEŠIOTOJAI. 

Kad naminiai gyvuliai ypatingai 
katės ir šunįs, yra nešiotojai ligų 
kuomet įleidžiame į sergantieji] 
kambarius, yra taktas, kuri visas 

pasaulis pripažįsta; todelei milita- 
rė valdyba Dover. Anglijoje, laikė 
sau už priedermę bftulyt išn'aikinti 
visas kates, kurios randasi barako- 
se ir taip kariškose kvatierose. 

Sis Įsakymas paėjo nuo ištyrinėji- 
mo priežasties pavojingos difteri- 

jos epidemijos prieglaudos namuo- 

e Doveryje. ir kur aficierius patė- 
raijo kelias kates. 

Į 
Jis gerai iššveitė gerkles ir nosis 

mėgindamas atrasti ar užkretii as 

į nebuvo perduotas nito siu gyvulių 
vaikams. 

i 

Tarp devynių kačių bakteriolo- 

giški išradimai rodė faktą, jog ke- 
turios katės buvo nešiotojos difte- 

^ 
rijos. 

|\'£ŽIO LIGA NE l-'AVKLDjįTA. 

į Medico-Aetuarial kontitetas prie 
apsergej'mo gyvasties (lite nisu- 

ratice) kampanijų bandė ištirti, jog 
vėžio liga paveldėta bet prastos 
pasekmės. Skaitlinės tikėtų miri- 

mų grupe kandidatų turinčių šei- 

minoje rekordą vieno ar daugiaus 
narių su vėžio ligU, buvo 67.3) bet 
mirė tik 60 arba70% tikėtų. Apart 
to, iš tų 60 mirimų, tik keturi bu- 
vo nuo vėžio ligos. 

Tas rodo, jog visi pirmesni suma 

nymai kaslink šeimynų rekordu vė- 

žio ligos nesutinka su valesniais pa- 
tyrimais. 

Kontraste, galime sakyti, jog pt" 
porcija tikrų sulauktų mirimų šei- 

mynose, kuriose radosi du arba dau 

giaus atsitikimų širdies ligų buvo 
n 3,%. 

AR KRl'TAMl.EJ I PAVICIKS- 
I.AI KENKSMINGAI AKIMS? 

Jeigu milijonai žmonių ; :,,a i kru 

taniųjų paveikslų teatrus ien 
ir nejaučia kokių nors akių nesma 

gumų. tai aiškiai rodo jog paveik- 
slai nekenkia matymą. 

Teis/bė, jog Ikai-kurie žmonės 
jaučia akių nuvargimą krutamųjų 
paveikslų teatruose, bet beveik vi- 
suomet to nuvarginimo priežastį- 
•jb' silpnos akis. o ne paveikslai. 
Tokiems žmonėms vertėtų nueit 
pas specialistą ir tegul jis apžiūri 
akis, nes tie patįs žmonės turėtų 
tick-pat bėdos jei bandytų skaityt 
knygą arba laikrašti- 

(ialime sakyt jog žmogus gali žiti- 
!("t Į paveikslus per ištisą valandą 
ir pusę. kožną dieną be jokiu ne- 

smagumų akims, žinoma, jeigu 
r.kjs randasi gerame padėjime. Kar- 
tais paveikslai prirodo žmogui, jog 
turi silpną matymą. Po ilgam skai- 

tymui jeigu akis pradeda skaudei. 

,:ncs nekaltiname knygą bet supran- 
tame jo^ reikia gaut akinius, taip- 
pat su paveikslais nekaltinkime 
juos bet eikime pas okulistą del 

apžiūrėjimo. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

į į T T jį II |Į Laisya Nepriklausoma 
L S L S U V M Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam pc 5 nuošimtį į metus* 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkite* stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigui: 

257 WEST 7Ist STREET NEW YORK CITY į 

PATARIMAI SUVIENYTŲ f 

VALSTIJŲ SVEIKATOS į 
BIURO. i 

Žiurkės kaštuuja kožnani /.niu- 

gui Suv. Valstijų po pusę cento į 
diei% Rašykite Surgeon General, 
Rupert Blue, \Vashington, i). C. ir 

jis prisius knygelę kurioj išaiškina 
kaip atsikratyt nuo jų. 

f 

Perdaug miego kenkia sveikatą 
taip-pat kaip neu/.tektinai. Suau- 

gusiam žmogui reikaliuke! aštuonių 
valandų miego į dieiuj. 

Vienas iš kožno trijų vyrų buvo 

nepriimti kariuomenei del fiziško 

nusilpnėjimo. 

Nevisuouiet vadink kūnišką skau 

dėjimą "reumatizmą", kartais tas 

tik pasekmės sugedusių dantų, ir 

geriausia matyt gydytojų ir dan- 

tistą- Tegul ima X-ray dantų. 

Netikėkit j garsintus tikrus gy- 
dymus". 

i 
Iš Gyvenimo 

Lietuvių Amerikoj 15 
JC 

HJX(iI l.\MT( )\\ \T. Y. 
Dclei Piliečiu 'leisiu Lietuvoje. 

Mes Amerikos Lituviai. nuo pir- 
mojo musų tėvynės sudejavimo, vi- 

[šokia mums galima pagelba, tėvynei 
teikėme ir daug kartų per susirin- 
kimus, diskusijas ir p'agaliaus per 
Amerikos Lietuvių visuotinus sei- 
mus: Kovo 13 — 14 d. i»)i8 111. 

Xew York, X- Y. ir IJirželio 9-1 o- 

11, 1919 m. Chicago} 111. 

I'er savo atstovus, visu baisiai 
išneštomis Rezoliucijomis apreiš- 
kime viso pasaulio civilizuotom vai 

stybeni, kad kovosime kol tikslą 
atsieksime už nepriklausomybe* mu- 

su tėvynės. To atsiekę, d'abar, besi- 
artinant Lietuvos Steigiamajam 
Seimui, nemažiau reikalo jaučiame 
prisidėti kaiini prie Demokratiš- 
kiausios. Respublikos ir, k'ad šioki 
punktai butu Lietuvos Steigiama- 
jam Seime priimti ir įdėti Lietuvos 
\ alstybės pastovojon konstituci- 

jon. 
L Kad Lietuvos Valstybės Stei- 

giamajame Seime butų pi'na liuo- 
sybė dalvv'auti visoms Lietuvoje 
esančioms partijoms per jų atsto- 

vus, 

II. Kad visi Lietuvos piliečiai 
turėtų lygias teises, be skirtumo 

tautybės, tikėjimo, pažvalgų, lyties, 
ir prieš įstatymus butų visi lygus. 

III. Laisvė žodžio s[)audos. or- 

ganizacijų. susirinkimu, ir asmens 

namu nepaliečiamybė. 
IV. Neapmokamas ir priverstinas 

pradinis mokinimas- 
V. Laisvė visų tikėjimų ir at- 

skiriinas lla/.nyčios nuo valstybės. 
\ I.' Nustatymas 8 valandų die- 

nos darbo, ir liuosybė streikų. 
\ II. (ieležinkeliai, girios, ežerai, 

ir didieji žemės plotai turi but val- 
stijos. nuosavybei, 

VIII. Privatiniams gyventojams, 
turi but neleistina daugiau turėt, 
kaip 50 dešimtiniu. 

IX. Kad didieji fabr'cai iš pri- 
vati šktj rankų butų perorganizuo- 
ti.s ant kooperatyviškų p'amatų. 

X. Visi dvarai turi but išdalinti 
piliečiams, kurie nori žemę dirbti. 

Xuo šių Draugijų Binghamton. 
X. Y. 

A. L. T. S. 64 kp; Šv. M. M. Mo- 
terų Tašei. Dr-ja; S- L. A. 200 

kp; &v. Jono Pašei. Dr-ja; T. M. 
1). i5 kp; L. L. P. Bonų k-teto. 

Komisija- 
Pasirašo: 

.1/. Urbas, 
I 'y(aulas J. Kfrševičius, 

P. Kaselis, 
J. Suireika, 
P. Sauciulis. 

HARTFORD, CONN. 
Nors sis puikus, Švedą apgy- 

ventas. miestas vra nemažas ir lie- 
tuvių čia gyvena gana skaitlingai, 
vienok lietuviškuose laikraščiuose 
jis yra retai minimas. 

Prieš 10 metų čia gyveno vos 

apie pora šimtų lietuvių. Dabargi 
lengvai galinu butų surasti porM 

tūkstančių šeimynų- 
Pirmiaus šis miestas buvo pa- 

garsėjęs lengvais, švariais darbais 
ir dideli&is uždarbiais. Tie visi dar- 
bai buvo švedų, vokiečių, airių, bei 

francuzų rankose. Vienok, atvyk- 
stant i šj miestą lenkams lietu- 
viams ir Italams tie lengvi darbai 

y * 

greitai pateko į jų rankas; i>ko pasi 
darė didelės permainos: Kur kiek 

lengvesnius darbus užėmė jų mo- 

tcrjs, gi pačius sunkesnius jie patįs 
ir greitu laiku uždarbiai taip sublo- 

gėjo. kad tiesiog stebėtina. Dal/ar 
Į kurią dirbtuvę nei si. ten gausi pa- 

siųlėjimą 40 c. j valandą (kaip kur 
net ZV/- c- ! vai.). iško pasidaro 
apie 20 dol. j sav. Žinoma, didžiu- 
ma dirbtuvių dirba 3—4 vakarus 
iki 8 vai. Suimtomis visą dieną (9 
vai.), na. tai padaro 24—25 dol. Į 
savaitę- Pragyvenimas baisiai bran- 
gus ypač nuomos augštos, todėl 

žmogui su šeimyna tiesiog negali- 
ma gyventi.%Į 4—5 kambarius su- 

sikemša pora — trejata šeimynų 
ir apie pora pavienių vyrų. Mote- 

rys ir vyrai eina j dirbtuvę. Neku- 
rie turi porą — trejata mažų vai- 
kučiu ir išeidami palieka kokių sve- 

timtaučių globon (arba ir visai be 

globos). Mozeris dirba persunkius 
bei pavojingus darbus del jų. Kar- 
tais pastebėjus joms, kad jos dirba 
nesavo darbus, jos greit'ai atsako, 
tai ką žiūrėt, bile tik užmoka! Xa, 
ir tylėk, jų teisybė! Mat jos mano, 
kad jos uždirba baisius pinigus 
dirbdamos po lo vai. į dieną. Dar- 
bas daugiausiai nuo stukių, na. tai 
ir užskubina 18—19 dol. Į savaitę, 
(kuomet anglas bei švedas vvras 

| nedirbtų to darbo už 50 dol. savai-1 
tėję)/ Si'iiomi labinusiai atsižymi 
lietuvės, ir italės moterys. 

Lietuviai čia lenktyniuodami dir- 
ba. Prakalbi^ teatrų, koncertų ne- 

trūksta- 

Kovo 20 d. Labo r Educ*ational 
Alliance. svetainėj, įvyko koncer- 
tas ir balius, kurj surengė L. \V. 
L. S. (>S kuopa. — Koncertas buvo 
labai silpnos, (išskyrus p-lės K. 
Mankeliuniutės, atliktas progra- 
mos dalis.) , 

Ši dainininkė pilnai atliko savo 

užduotį ir tiesiog /avėjo publiką 
sayo augštu gražiu balsu; u/.ką pu- 
blika nepasigailėjo jai aplodismen- 
tų ir kiekvieną kartą buvo yėl iš- 
šaukta. Ji taipgi nepasigailėjo savo 

gražių dainelių ir gana daug jų įsi- 

dainavo. l'o dainų užbaigimui kon- 
certo. publikai sustojus, ji sudaina- 
vo "Darbininkų Himną". 

Laike koncerto publika tabal ne- 

ramiai užsilaikė- Moterys kalbomis, 
vyrai kojomis į grindis trypimu, 
labai atsižymėjo, — perką sunku 
buvo girdėt silpnesnius dainuotojus. 

Po koncertui sekė šokiai. 
Kovo 27 d., to i pačioj svefainėj, 

vietinis Naujos < iadynės Choras 
statė scenoj 2-jų veiksmų komedi- 
ją "Amerikoniškos Vestuvės".Apie 
šiveikalą daug neminėsiu, nes kas 

jį matfSj tas žino, kad tas veika- 
las netinka keiti suaugusiems žmo-' 
nems, — jei bent kokiems latrams I 
smukioje. 

Pu lošimui prasidėjo .šokis. Buvo 
renkamos aukos del politiškų kan- 
kiniu. Kaip aną, taip ir šį vakarą 
■publiką labai nertuniai užsilaikė. 
Nekurios moterėlės gana garsiai 
šaukdamos į lošėjus, riebius žodžius 
vartojo. 

Nežinau, kaip tos rūšies svetim- 
taučiai darbininkai elgiasi, bet mū- 

sų lietuviški 'svieto lygintojai" at- 

rodo nekaip, — ir sunku tikėti? 
kad pas juos yra nors kiek mei- 
lės, broliškumo. 

Publikos abu vakaru mažai bu- 
vo- 

V. P. 

PITTiSBU'RGII, PA. 

Pagaliaius pittsburgiečiai susi- 
lauks pasiuntinių iš Lietuvos tai 
yra L. F. Misijos, kuri atvažiuos 
i Pittsburgjį !bal. 24 d. ir prabus, 
rodos, lig" bal. 29-tos. 

Pittsburgieėiai ir nesnaudžia, 
bet rengiasi priimt kuonogeriar- 
siai, kadangi atvažiuoja j Pitts- 
burgą subatoj, tai viešaus priė- 
mimo nėra paranku surengt su- 

'batos vakare. Tokia budu nu- 

tarta padaryti oticialę priėmimo 
vakarienę bal. 27 d. utarninko 
vakare, Fort Pitt. viešbuty j 10-th 
ir Penn. ave-, Pittsburgh nuo 

7130 vai. vakare. 
Čia tai ir turėtų pasi8tengti vi- 

si Pittsiburgo ir apielinkės lietu- 
viai dalyvauti, nes bus pakviesti 
visi Pittsburgo Įžymiausi valdi- 
ninkai. Gubernatorius ir miesto 
Majoras. C ii męs susilaukę iš 
Nepriguiming^s Lietuvos pirmu 
kartu Lietuvos Pasiuntinių, tu- 

retume visi suseit j u priimti ir 

parodyt Pittsburgo miestui, kati 
Lietuviai tai nėra paliokai arba 
ruakiai, bet lietuviai ir, jogei 
mes reikalaujam, kad Lietuva, 
mušu šalis baitų neprigulminga. 
Savo didesniu susirikimu mes 

pasirodysime svetimtaučiams kad 
ir mes norime laisvės ir ją bran- 

giname ir savo šalies atsiustus 
atstovus su džiaugsmu priima- 
me. 

;Keli metai atgal, tam pačiam 
viešbutyj buvo surengta vakarie- 
nė priėmimui S. L. A. Seimo 
Delegatų. Tai nekurie rugojo, 
kad kam, girdi, Fort l'itt llotel 

ėmė, ten mes paprasti; ten tik 
ponams susirinkti. Lietuviai, 
meskim tuos senus prietarus kad 
vis nusilenkt kitiems, bet bukim 
sau lygus ir jauskimės, Kad ir 
kiti niekuo nėra geresni už mus, 
kad už savo grašį galima visur 
lankytis ir dalyvauti ir nežiūrėki- 
me ar kuris geriau ar prasčiau 
apsirėdęs, bet visi Lietuviai ir 
visi dalyvaukim. Taigi stengki- 
tės jsigyt tikietus kaip vyrai su 

moterimis, taip vaikinai ir mergi- 
nos: ten bus vietos visiems už- 
tektinai. Misijos Prakaltų Marš 
rūtas Pittsburgo apielinkėse iš- 

skirstytas sekančiai: Subatoj 
bal. 24 d. — Homestead, Pa. ir 

Braddock, Pa.: nedėlioj, bal. 25 
u. — South Side: panedėlyj, bal. 
26 d. — Bentville ir Donoro;.se- 
redoj, bal. 27 d. — Solio. S. M. 
D. svetainėj ir Penn. A ve.; ket- 
verge, bal. 28 d. — Mcees Ryįcks 
ir Aleghen), Pa. \*alamlas ir sve- 
taines paskelbsim kiek vėliau, 
kaip tik praneš, kad jau paimtos 
svetainės ant minėtų dienų. 

Juozas Virbickas, 
Presos Kom. narys. 

Didelis Repub I ikoniškas 

-Susirinkimas- 
BUS LAIKOMAS 

J. J. Elias Svetaineje 
4(kx> SO. \YOOD STREET 

Ketverge, Balandžio 8,1920 
PRASIDĖS ":30 VALANDĄ VAKARE. 

i 
... \ isi Lietuviai esate užprašyti atsilankyti ant to svarbaus susirin- 

kimo ir pasiklausyti garsingų kalbėtojų ir išgirsti svarbiausių žinių. 
Užpiašo visus, KOMITETAS. 

KAS TURI AUSIS. TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- 
SKAITO musų karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikrašti 

ii Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIC" 

aprašo visus Lietuvos karino- j 
menės žygius, kovas, smar- 

kius mušius, kad brangiai Tė- I 
vynei laisvę iškovoti, kad ap* 
ginti niusų broliu turtą, gy- 
vybę nuo lenkų plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- j 
bonių plėšriųjų. i 1 

I 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
» 

ryškiai atspindi karštą Lietu- j 
vos kariuomenės Tėvynės niei ! 
lg ir jos pasiryžimą ginti Lie- I 
tuvą iki paskutinio kraujo i 

lašo ir iškovoti tokią Lietuvos j 
valstybę, kurion galėtų sugrjž* I 
ti ir sugrįžę laimę rasti visi j 
po pasaulį išblaškyti vargstan- ♦ 

tieji tikri Lietuvos sunus. } 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skelbia nukautųjų (užmuštų- 
jų), sužeistųjų nelaisvėn pate 
kusiųjų ar be žinios prapuo- 
liusiųjų bei kovose atsižyme- 
jųsiųjų ir apdovanotų kariš- 
kių vardus. 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, kaip Lietuvos 
kariuomenė savo kraujų m u su žmonėms laimingu kelia, kloja, teskaito ir tcplatina. 

"Kariškių Žodis" 
"KARIŠKIŲ- ŽODIS" eina vieną kartą į sąvaitę. Kaina metams 2 dolariu, kuriuos 

galite pasiųsti registruotame laiške. 

I "KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA i g 
Adresas: j KAUNAS 

j LITHL'ANIA. 
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Vietines Žinios 

CICERO, ILL. 

Šiame miestelyje gyvena gan 
skaitlinga^ būrelis lietuviu, ku- 
rie susispietę i įvairias organiza- 
cijas. Tarp tu <lra:;:iju, orga 

nizaeiju yra .Varnu Savij5»nkų 
Susivienrj imas-Sąjunga. kurios 

užduotimi yra prižiūrėti neku- 
riuos dalykus deki miestelio pa- 
gerinu) ir nužiūrėję reikalingu- 
mą, kreiptis valdžion, reikalau- 
jant minėtų pagerinimu įvykcli- 
nimo. 

Tik, dėja, kad labai mažai gy- 
ventojų prie jos \ ra susispietu- 
tursių. rodo*, lig jie nematytų 
šios Sąjungos svarbos. Be abejo, 
jei tik smarkiau ir didesnis skai- 
čius su.sior$ini/.uotų, tuomet ir j 
j musų reikalus greičiau atkreip- 
tu miesto vald/ia savo akis. (Ii j 
dabar jie mažai arba ir visai ne- 

sirūpina. 
(ierhiami šio miestelio namų j 

savininkai, piliečiai, mes išriti-; 
kome miesto valdžia, paduodami i 

I 
savo balsus, kad jinai rupintusi | 
mušu gerove, apie ką, prieš iš-1 rinksiant juos. jie mums v i sako J 
prižadėjo. Jie tą darė <ie) to, 
kad pas mumis matė spėką, kad ! 
tik per niib jie įgalės pasiekti 
tas vietas, kuriose jie šiandien 
randasi. Taigi jei mes susiorga-^| 
nizuosime, tuomet panašiai bu- 
sime tvirti ir nuisų balsas vėl Į 
žymiai svers politikos dalykuo-j 
se, nuo kuriu priklauso ir mušu 

miestelio gerbūvis. 
Dabar vėl artinasi rinkimai, 

tad kreipkime donią, būtent iš- 
sirinkime tokius žmones į miesto 
valdinikus, kurie nevien tik nlo- 

ketų nuims girties, piršties. pri- 
žadėti vis > ko. het kad tie jų Į 
prižadai drauge ir niusų pačių 
įeikafauinai hutų įvikdinami gy- j 
venimati, tokius stengkimes ap- J 
rinkti savo miesto valdininkais, j 
--šios sąjungos (Iitprovemnt 

Club) atsibus miMiescnis susirin- 

kimas; seredoje, bal. 7 d., * vai. 
vak. J. N'iffo svet. r 5 ir 40 A ve.; 

Taigi vietos gyventojai yra mel- 
džiami susirinkinian, kur .Sus: 

svasrtoma daug svarbių reikalų : 

kasiink [steigimo Viešo Knygy-, 
no. Bus kalbama angliškai ir 
lietuviškai. A. Balčiūnas. 

f 
UŽMUŠĖJAS WALSH'0 

PRIEŠ TYRINĖTOJĄ—CORO- 
NERĮ. 

! i aaiškeio, kad vakar rvte 
i 

į\\al>li lntv'o urties auka nuo Jo 
iseph Mantu- '.ari-; mirties tv- 
i ..J 
Įrinėtojui '>rt*ipažino, kad ji>a»| 
'apgindamas savo moterį musė 
\Yrdsli a, l>et «ipie jo m rti neži- 

nojus tuomet ;" ir hbai nustebęs, 
kilome, tai pa>tehėj«-s laikrašJ-iuo 
se. 

l'o šio pasiaiškinimu Manne pa 
Iei as. Jisai ir jo moteris yra 
riainoriai \Vjnter Gatdeir val- 

gykloje ir gyvena I.a Salle vieš-j 
Imtyje. 

BRIDGEPORTO KOLONIJOS 
NAMŲ SAVININKŲ SUSI- 

RIKIMAS. 

Ualan. 5 d., p. \\ odmano sve- 

tainėje, atsibuvo šios kolonijos 
namų s.-vininkų susirinkimas, 
kur apkalbėjo bėgančius reika- 
lus ir. kati savininkai galėtu iš- 

vengti nepageidaujamu klinčių 
/ 

1.1. 

Kadangi artinami rinkiniai, tai 
;•* politikieriai nepamiršo atsilan- 
kyt!, o su jais ir kandidatai mar- 

šuojantis j urėdus. 
\ i si jie maloniai spaudė ran- 

kas ir darė daugybę prižadų del 
ateites. kaip paprastai, visuomet 

jie nuėsta taip daryti. 
Pastebėtina, kad atsilankė labai 

maža> ^kaičius namų savininkų. 
Reikėtų daugiau strpintis savais 
reikalais patiems. Xairių savi- 
ninkam-- yra b'itinai reikalinga 
tvirtai susivienyti, ka<l tturėjus 
tvirtą, ką nors lemiantį balsą 
numictpaliuose reikaluose. 'lik 

pa/.\vlgkit apie savo namus. Dar 
nėsate matė nei vieno gatvių šia 1 

vėjo ant gatvės nuo pereitų me- 

tu liepos mėnesio. Dirstelėkite 
i tuščius 1 c > t u s 1>ei jardus, o ten 

pamatysime puva kačių, Šunų kru 
vos. Artinasi šiltesnė8 dienos, ki 
!a smarvė, o iš to ir ligos nuo 

ko miršta mūsų vaikai; gi mes 

sau manome, kad tai tokia Die- 
vo valia, o prie. to dar netoli gy- 
vulių skerdyklos. 

Laikas pabusti namų savinin- 
kams ir apie dalykus giliau pa- 

mąstyti. M. K. Šilis. 

PUIKUS BALIUS 
Rengiamas Draugystės Ražaticavos 

\T.m7JJOjE. IJALANDZIO—APRIL u D.. *020 M. 

SY. JURGIO PAR. SVKTAI \"F. I K. 3-žihI PI. ir Auburu Ave. 
Pradžia f* valand;} vakare. Inžanga 35 centai. 
Sis balius bus vienas iš gražiausiu. Taigi kviečiame visus, kaip senus 

taip ir jaunus atsilankyti, o hustt užcanėdiirM. Kviečia K< >MITI''.TAS- 

: Ir Vel Iškilme: 
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LIETUVOJ IR AMERIKOJ GARSI ARTISTE 

llrie Babickai!# 
RENGIA ANTRĄ SPEKTAKLĮ 

Nedėlioje, Balandžiu litą, 1920 
CENTRAL MUSIC H" A L L 

62 E. Van Buren Street 
(Prie Wabash Ave., ten kur buvo pirmas Spektaklis) 

Prasidės 8:15 valandą vakare.1 

ssr "MIRGA" 
Istoriška drama Kunigaikščio Vytauto laikų. Vaidins 

įšimtinai žymus Chieagos vaidylos. 
HIIUI'.llii!l!IHHIItNH1IHtH)itHlllllllli:il!l!llilillUI1HIHMtllillH!IKiHIHIillit<l<ĮHI!iHI!tl!IHIIIIIil1llltlllllHtni!)niUUIHIllMI!llll{HIIINailWWminmill! 

Tikietai parsiduoda "Draugo ofise, "Naujienų" 
ofise, Universal State Bank, Dr. Graičuno ofise ir 
pas Vaidylas. Visi išanksto bukite pasirengę į šį tik- 
ros dailės spektaklį. KOMITETAS. 

ALDERMONŲ RINKIMUOSE 
IŠTIKO SMŪGIS MUNICIPA- 
LIŲ RALSUOTOJŲ LYGĄ. 

Vakar miesto administracijos 
pajiegos buvo triumfui >jančios, 
kaipt» pasekmės ] »c rt- i t«» utarnin- 
ko rinkiin(K»se Į aldertnonus. 

Sulijo mibalsavimo. pasirodė, 
kad iš buvusių devynių aldermo- 
uu, net penki iš jų pralošė ir 11»- 

rės imtis privatinio gyvenimu iš 

priežasties didžio smūgio iš pu- 
sės Munieipaliit Ualsuotojų Ly- 
gos, kurie buvo suorganizavę 
naują komitetu partiją ioji me- 

tams. kurio pagrindus buvo nito 

didesniojo skaičiaus tarybos na- 

riu, knrie sulig jų '•menu-s, tu- 

rėjo būti kontroliuojami majo- 
ro Thompsono. 

Paimtojo majoro po/.icija prieš 
^atvekarių aukštesniąją mokesti 
su ta po/.icija aldermonų. kurie 

gelbėjo trustui, yra aišku, kad 
tas davė Thompsono spėkit au- 

gimui, ką šiandien rodo ir patys 
rezultatai. 

NEDUOKIME VISOKIEMS 

AGENTAMS SAVE AP RAU- 

DINĖTI. 

Lietuviai, siunčiantis pinigus 
Lietuvon savo artimiems, buki- 
te atsargus ir neikite prie bile 
kokiu agentų, kurie vietoje pa- 
tarnavimo gr 'Ciausiai nuskriaus- 

apgaus jm> pačius. Tą sakau ir 
tvirtinu, nes patsai jų "patarna- 
vimo" pritvriau. 

Prieš Kalėdas, i<>Hj m., siun- 
čiau (buvo ir daugiau, kurie siun 
tė) per vieną agentą (jis ir da- 
bar gyvena po Xo. 3249 So. ilals 

I!alstrcl St.). kuriam u/mokėjau 
22 dolarius, gi jisai pasiuntė j 
Lietuvą rusų pinigais ir tai vi- 
sai mažą sumą apie 100 rublių. 
Aišku, kad tasai agentas, veiki 
visus mano užmokėtus pinigus, 
pasiliko sau u/ ''patarnavimą". 
I.etgi jisai tuomi savo "gerumu" 
širdies, visiems, kurie tik per ji 
siuntė, panašiai ''patarnavo". Xa, 
ir kur gi jis n -ys to "gero" 
savo broliams darbininkams; 
juk patsai yra apsiskelbęs socia- 
listu. Xe, broliai lietuviai, tasai 
agentas yra vilkas avies kai- 

lyje. Patartina, kad lietuviai per 
tą apgaviką — agentą daugiau 
pinigų nesiųstų Lietuvon. 

J. Budris. 

8.500 DARBININKŲ BALSUO- 

JA SUSIJUNGTI SU GELŽKE- 
LIO STREIKIERIAIS. 

Naminė kova tarp tvirtai su- 

siorganizavusių gelžkrlio unijų 
gresia Chicagai uždarymu ne- 

kuriu darbo Įtaigų ir trukumo 
maisto labai netolymoj ateityj. 

elegatai nuo 8.500 narių nuo 

Urolijos Lokomotivų, I'^čkurių ir 

Inžinierių yra nubalsavę pasi- 
traukti nuo darbo, kad tuomi 
prigelbėjus streikuojantiems bė- 
giasukiams (su itehmen). 

Jei mašinistai pasektų brolijos 
delegatų balsavimą sumuoti 
.-triik;!, taitrumpoj ateityj uni- 
jos streiklaužių apgalėtų ir pa- 
ralyžiavimas gyvulių skerdyklų 
butų užbaigta. 

S. L. A. K. 2 kuopai. 

S. A. L. K. 2 kuopos mankš- 
tin i mosi pamokos atsibus balan- 
džio 9 d.. 7:30 vai. vakare, Ra- 
šinskio svetainėj, 731 \V. 18-th 
St. Taipgi yra naujų svarbių rei- 
kalų, kuriuos būtinai turime ap- 

svarstyti. Todėl visi nariai ma- 

lonėkite atsilankyti ir po naują 
narį atsivesti delei prisrašymo 
prie S. A. T.. K. Organizacijos. 

Nuoširdžiai kviečia Valdyba 

Town of Lake. 

P.alto Dobilo L. P. Kliubo 
susirinkimas atsibus .pėtnyčioj, ba 
lan. o d., $ vai. vak. p. T. T. Elias 

* 

svetainėje. 
į Visi. draugai privalo susirinki- 
mai! atsilankyti ir išgirsti rapor- 
tą apie pirkimą namo nuo p. Mic 
kevičiaus. 

Oaug dar yra nebaigu8ių mo- 

keti 11/ botiu?, taigi pasitengkite 
tai atlikti. 

Ateidami patjs ir nauju nejKi- 
ni irškit atsivesti. 

V. Šarka, Rašt. 

Pranešim, 
I.ict. Teatrai. Klubo "Lietu- 

va" mėnesinis susirinkimas atsi- 
ims pėtnyėioj. hal «) d., S vai. 
vak.. Šv. Krv/.iaus parap. sve- 

tainėje. 
Visi nariai fr narės malonėkite 

atsilankyti susirinkiman, kur 
(laurų ko na.ijo išgirsite a]>ie klu- 
bo ateities veikimą. 

Fin. Raštininkas. 

Pra' išimas. 
\\ est Sidė's Lietuvos Laisvės 

Paskolos Honų pardavėju susi- 
rinkimas Įvyks pėtnyėioj, balan- 
džio o d.. Aušros Vartų parap- 
svetainėj. lybiai 8:00 vai. vakare. 

Malonėkite taipgi atsilankyti 
atstovai išrinkti iš draugijų veik 
ti šiai paskolai. 

Bendras L. L. P. Komitetas. 

HARGEN'AS. 
Parsiduoda plytų namas trys flatai 

geras ir kiti parankumai. Kaina 
$2.800, namas randasi prie j<)48 S. 
Kmerald Ave. Klauskite savininko. 
17.13 \\. 51 St- I el. Prospeet (VVh). 

Pa j ieškau James Tvaron. kuris 

per kelis metus dirbo pas ir.ane 

Kelios savaitės atgal jis išvažiavo Į 
St. Louis, Mo. ir nebegrįžo. Jeigu 
kas ji žino arba jis <pats malonėki- 
te pranešti'man. Aš jam pakelsiu 
algą ir jeigu reikalinga prisiusiu 
linigu ant tikieto. Mrs. Schneider. 

l»ox (iardner, X- Dak. 

DIRBK IR ŽAISK. 
Sveikam žmogui gamta priduoda 

gyvybę ir šita gyvybė apsireiškia 
darbe ir žaismėje. Jeigu tu nori da- 

lyvauti >u spėka ir su pasigėrėjimu 
žaismėse, turi turėti gerą sveikatą. 
(ieri viduriai yra pamatas buiavimo 
sveikatos padėties, ir kiekvienas vi- 

duriu sujudimas, kaip greičiausiai 
galima, turi btui gydomas. Trinerio Į Amerikoniškas Klik-iia.'- Kartus Y y 
nas per tris dešimtis me\ų yra ži- 
nomas. kaipo geriausiai pasitikimas 
vaistas nuo -visokių viduriu nesma- 

gumų. prasto apetito, prietvan.vis. J 
galvos skaudėjimo, nerviškumo ir 
tt. "Trinerio Amerikoniškas Kliksi- 
ras Kartus Vynas" vra stebėtinas 

yaistas^ aš negaliu Imti 1>e j«>. Jis 
pats save prirodo, kad taipgi yra 

naudingas ir nuo intluenzos", raš.j 
mums p. Simon Sladek. iš Xe\vton. 
Iowa. kovo 17. i f)20- Prašyk sr /o 

aptiekoriaus arba medikališko 1 er- 

telgos taipgi kitų Trinerio vaistų, 
pavyzdžiui: Trinerio Kosulio Sc- 

dative yra geras nuo šalčio ir kosu- 
lio. ir Trinerio Liniment (skyst- 
mostis) atsitikime reumatizmo grei- 
tai pagelbsti, neuralma. strėnų die- j 

1 

girną, mksterėjima. ir tt. 

Joseph Triner Conipany. 1333—43 I 
So. Ashland Ave.- Cbicago, 111. 

Labai didelis bargenas, geras plei 
sas (vieta), del garage arba clo- 
tliing store (drabužių krautuvęsV 

I Mažai kaštuoja. Atsišauk, 
R. S. N. 

[2225 T.-eavitt St., Cbicago, 111. 

73 NAMAI turi buti parduoti trumpa 
nie laike, 36 namai mūriniai, 21 medi- 
nis, 11-ka anmų Biznio kampų, 5• Bun- 
galows ir daugybė lotų. 

Kainos šių namu nuo $3200 iki 
$21000.00. 

Namai randasi nuo 45-tos South iki 
79tos nuo Halstea st. j westus iki 
Kedzie ave. 

Didelis pasirinkimas gražioj apvgar- i 
doj, su mažu jmokėjimu, augštos ran- į dos taip kad mėnesinės raudos per 
trumpą laiką, namą nuperka. 

Musų ofise taipgi parūpiname pas- 
portus važiuoti į LIETUVA. Siunčiam 
pinigus ir tavoms j LIETUVA ir vi- 
sur. Inš.{.urinante( Apdraudžiame) viso- 
se formose Darome visokius legališ- 
kus DOKUMENTUS IN LIETUVA ir 
Amerikoje. 

Norintieji pirkti namą ir visa'a ki- 
tais reikalais kreipkitės pas: 
J. J. ZOLF. A. M. BARČUS 

COMMERČIL REALTY 
BUftEAU 

4547 S Hcrmitage Av. 
' Chicago, 111. 
Tel. Yards 145. 

, REIKIA LEBERIŲ > 

!į faundry. Pastovus darbas. 
Atsišaukite Ernployment 

Office., 
LINK BELT & CO. 

39th & Stevvart Ave. I 1 

Reikia — jaunu vaikinu ift metų 
arba v i r.ši aus, del i'ritarnavimo j 
(clerks) Pašio> Ofise. tx> centu i 

1 
valandą. Atsišauk Postmaster'^ 
Office, Room 358, Post Office 
r.uilding, ęiiioaųo, 11'. 

Reikalauja c1 * i e į n pritarnautojit i W 

I (\vaiterkii). Turi mokėti darbą, (ie- J 
ras užmokestis. Atsišauk, 

3305 So. Halsted St., 

REIKALINGA STENOGRA- 
FISTĖ. 

Turi buti lietuvaite. Gera alga. 
Atsišauk ypatiškai į Universal 
State Bank. 3252 So. Haloted St., 
Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Trijų aukščio plytų namas, slo- 

rai ir flatai; Ineiga ant Įdėtu pini- 
gų yra apie i4%, ant Cana'port 
arti l'nion Avc., turi Imti praduo- 
tas i trumpą laikij (U-l užbaigimo 
nejudinamojo turto. 

S. (i. Tuposich, 
13t5 \Y. i8th St., Chicago, 111. 

Pa j ieškau Juozapo Kaveckio, pa- 
eina iš Kauno gub., Telšių pavieto, 
Skrupių kaimo. Pirmiaus gyveso 
prie 1122 S. llalsted St- Chicago, 
111., o dabar nežisau kur. Jis pats 
ar kas kitas malonės pranešti šiuo 
adro't, už ką busiu labai dėkingas: 
Jonas Baranauskas ir Petronė l\a- 
vickaitė. 130 La\vrence f e. I lart- 
ford, Conn. 

Atsiduoda randai puikus šviesus 
kambarys vienam arba dviem. Visi 
parankum'ai. Atsišaukite pas: l\ 
DA\ I S, 3335 S. Union A ve. 

Parsiduoda barzdaskutykla ir du 
biliardiniai stalai. Geras biznis. No- 
rėdami pirki, klauskite pas JOIIN 
MARIOJ 1007 \V. I9tb St. 

LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

Audeklu apdaryta knyga, lietuvių kalboj, pa- 
duoda pilniausias žinias apie lyties dalykus, 
kuriuos privalo kiekvienas žinoti — paraįyta 
švitriu ir mokslišku budu. Knyga siunčiame 
už $2.00. Pinigais, money orderiu arba f'ain^ 
l.oniis. 
Modern Book Co., Dept. P>. 32 
Union Square, Xe\v York City 

LIETUVIŲ DOMAI: 
Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 
.Tikriausiai kelias buti ne- 

prigulmingam ir buti pats 
ant savę yra reikalinga tu- 
rėti ukę. Mes padarome tą 
galima del kiekvieno lietu- 
vio, kuris turi $100.00 arba 
daugiau. Jis gali pirkti mu- 

jsų 40 akerivi ukę, kuri yra 
|Wiscor»sino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kur 
yra lietuvių bažnyčios, mo- 

kyklos ir draugijos savo tau 
tos. Pasekmingi lietuviai uki 
ninkai jau nuo kelių metų 
gyvenanti čionai bus tavo 

kaimynai. 
NEPRALEISK SAVO GY 
VENIMO DIENAS SURU- 
KUSIAME FABRIKE AR- 

BA ŠAPOJE. 
Važiuok ant laukų, kur tu 

turėsi užtektinai šviežio J*v 
tyro oro, kur tavo vaikai bus 
linksmus, ir kur tu gali pa- 
daryti sau gyvenimą ir tapti 
nepigulmingu, ir praleisk sa 

vo paskutinius gyvenimo me 

tus patenkintas ir linksmai. 
ATVAŽIUOK I VILAS 

COUNTY, Wisco .sin, ku< 
tu gali pirkti uk* (farmą) 
už mažą kainą ir ant lengų 
išmokesčių. 

Neabejok, be rašyk šian- 
dien del pilnose, informaci- 
jos ir smulkmenų. Tas nepa- 
darys tau bledies, ir tuom pa 
čiu tu sužinosi viską apie 
musų lietuvių ūkių (farmų) 
koloniją. 
SANBORN & COMPANY, 

Savininkai, 
Dept. B. Eagle River, 

Wisconsin. 

H. Leibovitzl 
aš busiu ofise po No. j 
1652 W. Van Buren 3t. j 
nuo 10 vai. ryto iki 41 
vai. po piet — savo na-: 
muose. | 
Nuo 4 vai. po piet iki 8 j 
vai. vakaro, as bunu ofi- [ 
se po No. 1620 W. 12th [ 
St. 2-ros lubos, kampas į 
Marshfield Avenue. 
Nedeliomis aš bunu tik-1 
tai po lb20 W. 12th St. t 
adrisu. nuo 8 vai. rytoji 
iki 4 vai. po pietų. t 

[Phone vards 2644 

DR. S. NAIKELI5 
LIETUVIS i 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

[Of: ir G7y: vMa 3252 S. Halsted Stl 
Į Vai: 9—11 ryte; 2—4 lr 7:30—9:30j 

Lithuanian—American Information 
Burcau* 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tal, Legali;ki Dokumentai, Foreiga 

Exchange, Real Eastnte. Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Haldted St., Chicago, 111. 

Tel. Boulevar4899. 

Phoiie Canal 257 

j DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 

11739 S. HALSTED ST CHICAGO 

Telephone Lrorer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

1 Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniaii pagal iuUnmt 

4712 SO. ASHLAND AVENUF 
arti 47-tos catvit 

| DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas Ganai 6222 
Vai: 1 iki 5 ir 7 Iki 9 va!, vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42»d Stj 

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 S. Dearboni St. Chicago. 

Room 206. 

Severos Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikatą. 

Pavasariniai 
išbėrimai 

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu bev9ik nepa- 
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
kraują, vartodamas \ 

Severa's 
Blood Purifier 

(Severos Kraujo Valytoją) kunfj yra 
žinomas kaipo oistemns sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa- 
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.25 ir 5c mokesčių. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, 10WA 

Pranešu Visiem 
Kad Saluto Stomach Bltters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikr$ 
ir geriausią gydublę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs 'vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą, neskanaus atslrugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taln toliaus. Salutes 
Stomach Bitters visk-į prašalina lr pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Biiteris is šaknų žievių žo- 
Jlių sėklų ir ž' dų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu #ūpgali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųeklt 
tikrą ir aišky savo antrašą lr rai.-kit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., _ 

616 W. 31st St, Chlcago, III, 

John Kuchinskas 
LAWYER 

L.1ETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VJSOKIAS BYLAS 
VISCOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lota ar- 
\>a Farmg. ir padirbu visokius 
Legališkus Dolumentus. Sutel- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečių. ant 
lengvų sglygu. it 
\Vest Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki S valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Oor. Leavitt. # Tel. Oanal 2552 

Telephone Yirda 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyr. 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

S259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

i el. Yards 3654. AKUŠERKA 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko- 
legija; ilgai praktika- 
vusi Peansilvanijos 
hospitalėne, Pa?ekmin 
grai patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodą 
visokiose ligose mote- 
rims ir mergiroms. 
3113 S. Halsted St 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 Iki 9 ryto Ir 7 iki vėlai vakJ 

Phone Ca'al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Į)entistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
2201 W. 22ra" IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS ! 
ADVOKATAS 

29 S. LA SAliLE ST., ROOM 324. | 
Telephone Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, t 
Telephone Yarda 4681 

DR. JOHN N. THORPEĮ 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS • 

1637 W. 61-ma lr kamp.Marsbfield) 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 į I Teiefonaa Prospect 1157 

IDr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

| Gerai lietuviams iinoraaa per 16 mett) kaipo 
Į patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeri*. 
J Gydo aštrias ir chroniikai iicas vynj, mo 

terg ir Taikų, pagal naujausia* metodą* 
X-K»» ir ki'oiciu* elektros frfetai»u« 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 \V. 
18th St. netoli Fisk St. { 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir j 
8 vakarais. Dienomis: Canal j f 311o arba 357 
leiephonai: J N tiktomis Drexel 

[ 050 Drover 4130 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St 

J VALANDOS: S—9 ryto, tiktai. 

DR, M. T. STKIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard *60 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:3ii 
iki 8:30 vak. Nedėl iki 12 diemį 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 262 
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